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 ؟اسالمي امارت موږ ته څه راکړي

پړه وړوا ارتښړ    ( ؟مي امارت موږ ته څه راکړي اسال) د خوښۍ ځای دی چې

 . اثر ټولنې ته وړاودې کوو

وظړامي او ټړولنیز ، په دې ک اب کې دګران هیواد د تېرو څه کم درو لسیزو سیايس

، موضوعات را غووډشو  او پړه ځړاوېيې توګړه داسړالمي امړارت دتاسړیو دع  ووړو

 . الې پکې ترتیب شوې د رضورتووو او الس ه راوړوو په اړه جالبې او ګټورې مق

 د ک اب منځپاوېه تر ډیره داسالمي امارت هغو الس ه راوړوو تړه ځړاوېيې شړوې 

 . چې دښ   هم اعرتاف ورباودې کو 

پړه مړاد  او مونړو  ل ړار ډهړر څړه  اسالمي امارت افغاوس ان او افغان ولړو تړه

رس او مړا  ، تمړوږ د عړزت، تموږ له اوفراد  او اج امعي حقووو یې دفاع کيې، ورکي 

ارتښ ووه او حقووړه سړاتيل او ، ساتنه یې کيې او په ټوله کې یې تموږ ميل او دیني ګټې

 . په دې برخه کې یې هر اړخیزې هڅې کيې د 
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له ټولو قړدرمنو لیکوالړو څ ړه ځړاوېيې مننړه  د تألیف او ژباړې اداره ددې ک اب

او لړه ال ړه توړال   کو  چې خپ ې ارتښ ن ې لیکنې یړې پړر وخړد ادارې تړه راولی لړې

 . الښه خدمد او موفقید ورته غواړو څ ه

یوویش م ک اب دی چړې دتړألیف او ترج ړې ( راکي  اسالمي امارت موږ ته څه) 

د خپ ړو امکاوړاتو  دتړالیف او ترج ړې اداره. له لور  دچاپ په ګېڼه پسولل کی   ادارې

چړاپ پړالن هړم سړیايس او اد  ک ړابووو د، تړاری ي، په چوکاټ کې د وړورو جاړاد 

 . لر 

 ان شاء ال ه الوزیز

 دافغاوس ان اسالمي امارت

 د فرهنېي چارو ک یسیون

 دتألیف او ترج ې اداره

 ۲۰۱۹، مئ\ثور، ۱۳۹۸\رمضان املبارک، ۱۴۴۰
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 نوښتدا کتاب یوه اړتیا او 

 

. په خپل ډو  کې ووی او ارتښړ    ک ړاب دی، اسالمي امارت موږ ته څه راکي 

 الس ه راوړوو او ه ړدارات اړتیاوو او، سالمي امارت د تأسیو د الم وووپه دې اثر کې دا

 . شوې د  ارتښ  نې لیکنې او شننې راټولې په اړه د اسالمي امارت د اس  کاا

هومره داسالمي امارت په اړه څه وه د  لیکړل شړو  او کړوا ، څومره چې اړتیا ده

ک ړې چړې داسړالمي امړارت رسه څه چې بیا لیکل شو  تر ډیره هغو کساوو او ادارو لی

 . په فزیکي او فکر  جېيه کې ښکېل پاته شو  د 

رسنۍ ، دښ   په خورا لوړ قی د داسالمي امارت دبدوامۍ لپاره م   فې ادارې

شړپه او ور  هڅړه  ددښ   له خوا اس  داا شو  افړراد او ادارې. او اش اص ګوماريل

نو او ولړو تړرمند دوفړاو او تمړوږ مبړارته پردیړو تړه منسړوب کړي  او دم اهړدی کړو 

دښ   ډهر کوښړ  کړيی او ال هړم لړه م   فړو الرو لېیړا دی . اخ الف ت  ووه وکر 

 . کي  داسالمي امارت الس ه راوړوې پټې اوک روېه چې افغاوس ان او افغان ولو ته

ځاوېيتیړا داده چړې داسړالمي ( اسالمي امارت موږ ته څه راکي ) خو ددې ک اب

ښړړاغ  و یبړړیل ال ړړه م اهړړد قړړاحب او قړړار  یوسړړف اح ړړد  ) امړارت دوینړړدویاوو

دايس لیکوالړو او څېيووکړو لیکنړې پکړې را یوځړای شړوې چړې  په ګړډون د( قاحب

پیښړې او حړاالت ، مبارتو په ماا  اسالمي امارت کې پاتړه شړو  ضد دفساد او اشغا 

 . د مسایل یې په منصفاوه ډو  ت  یل او وړاودې کي   یې په خپ و سرتګو لیديل او
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اسالمي امارت په دايس حالد او وضړوید کړې حړاکم شړو چړې ټړو  دول ړي او 

 هیړواد لړه ت زیړې څ ړه اسړالمي امړارت. شړو  وو م کي تاسیسات وی ړاړ او لړوټ

اسړالمي حکومړد  –مرکړز  ، امنید یې تامی  کړي، اريض متامید یې وساته، وژغوره

قړ د ، موړارف، بوعړاتومط، په کم وخد او ک و امکاواتو یې دم ابراتو، یې جوړ کي

 . او م کي خدماتو په برخه کې تیات کارووه تررسه کي 

دټړاپي ، دافغاوس ان له الرې دټړاپي پړروژې تطبیړا یړادوالی شړو دبې ېې په توګه

پرلړه پسړې واسړ ې او مړااکرات  لړه بیالبی ړو جا ووړو رسه په اړه اسالمي امړارت پروژې

پړړروژه کړړې د یکړړو اړخووړړو رسه وکړي  او بړړاالخره پړړه دې وتواویړړد چړړې پړړه ه دغړړه 

 . دافغاوس ان له الرې ده دې پروژې دتطبیا بنسټیز توافقات الس یک کي 

داخړل کړې ، اسالمي امارت دم ابراتو په برخه کې ډهرې اساو یاوې رامنځ ه کيې

دت یفړون او پوسړ ې  او دبارویړو هیواووړو رسه یې له یو والید څ ړه لړه بړل والیړد رسه

د پاا وړ داچړې اسړالمي امړارت هامغړه ماړا  لړه . دوا  وقل کي خاوې په واسطه هیوا

پړه لړومي  قړدا کړې  چې پړه اسړای یړې، افغان بیسیم  کد رسه یو تيون الس یک کي

هړم  والی ووو کې ټ یفړو  اسړاو یاوې برابریړدې او هیړوادوا  لړه باړر رسه ۱۴دهیواد په 

 . دمبایل فون له الرې وقل کید 

دی ه کې تر دفاع وتارت وروس ه تر ټولو تیړات سړام اسالمي امارت په ک نۍ بو

اسالمي امارت کنډو کپر سيکووه ځني ترمیم او ځنړي یړې لړه . موارف وتارت ته ورکاوه

ماهیپر او درووټې بندووو او برېښړنا کوټووړو کړې ، د ک کي. رسه په اسايس ډو  ورغو 

 . ت یې تیات کي فوا  کي  اود برېښنا دتولیدظرفید او امکاوا یې دبرو توربینووه
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مطبوعړاتو او ، م کي خړدماتو، ق د، له لور  چې دم ابراتو داسالمي امارت 

 لړه دهوایې چ ند او توریزا په برخه کې څومره کارووه شو  په دې ک اب کې یړې پړه اړه

 . ض ني یادووې پرته کومه ځاوېيې لیکنه وش ه

پیښړېدو پړه تناسړب په ک اب کې دمقالو وړاودیوال  او وروسړ ه والړ  دحوادثړو د 

هغه مقالې چې دفساد پر ضد داسالمي امارت دمبارتې او السړ ه راوړوړو پړه اړه ، شوی

تړر دې وروسړ ه بیړا داسړالمي امړارت  دک اب په رس کړې را وړ  شړوې او، لیکل شوې

 . داشغا  ضد مقاومد په هک ه لیکل شو  مضامی  را غووډ شو  د 

اج امعړي او فکړر  ، تړاری ي، یايسس( ک اب) اسالمي امارت موږ ته څه راکي 

داسړالمي امړارت  لوسړد یړې وړه یړوات ، مسایل په ساده او خړوږه ژبړه وړاوړدې کړي 

 ب کړړې پړړه فکړړر  ل ړړار، ع  ووړړه او السړړ ه راوړوړړې پړړه ګوتړړه کړړو ، دتاسړړیو اړتیړړا

 . په ارتښد او ګټو هم پوهو  موداسالمي امارت د رامنځ ه کیدو او پایښد

الر ورکو ته بړل مشړا  وګرځړو  او مړوږ تړه دې توفیړا  ال ه توال  دې دغه ک اب

 راکي  چې داسالمي امارت په ارتښد پوه شو او دمظ وماوو او شایداوو ده ړدې کړال

 ! امی  یارب الواملی . د پایښد او قوت لپاره هر اړخیزې ه ې ځ ې وکيو( امارت)

 په دروښد

 وور اح د سوید

 دقیاا په هی ه اسالمي وظاا خپ واکۍ او د د ګران هیواد د

 مه۲۷ثور ، ۱۳۹۸\مه۱۲مبارکه روژه، ۱۴۴۰
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 د افغانستان اسالمي امارت ولې 

 ؟ او څرنګه رامنځته شو

 قار  سوید ترم  

 لیکوا  او مؤرخ

 

، د افغاوس ان اسالمي امارت تموږ په موارص تاریخ کې هغړه پینوړد  شړوی دینړي

لسړړیزو راهیسړړې د  سړړیايس اوجاړړاد  خوځښړد دی چړړې لړړه تیړرو دوه وی ړړو، ولسړ

ګړډوډ  او ، بړې عړدال ۍ، ف نو، دهیواد دخپ واکۍ او د فساد، اسالمي وظاا د حاک ید

 . وورو اخالقي او ټولنیزو بدمرغیو د م و کولو په مقصد مبارته کو 

اوی ، بړويل( د طالباوو ت ریک) د افغاوس ان اسالمي امارت چې ويیواله میډیا یې

چړې پړه دې ، زواک او م داوا سیايس جریان ګڼل کیړ  د هیواد او سی ې په کچه یو اغی

پړه ؟ لیکنه کې ددې سیايس خوځښد د وجود  ف سفې او دا چې څروېه تأسړیو شړو

 . اړه لنډ توضی ات وړاودې کوو

 ؟ اسالمي امارت ولې

ودې او بریا لپاره دوه عنرصه ماړم ، د یوه سیايس یا اج امعي خوځښد د پنځیدو

 . او رضور  ګڼل کی  

ک  ړور  او ، چړې دا بیړا ټولړو هغړو دینړي، وظریايت او اخالقړي مبنړا، قاوو  ړړ ۱

تاری ي دالئ و او مس نداتو ته شام ی   چړې پړر بنسړې یړې د یړوه خوځښړد لړوميوۍ 
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خوځښد ته قاوو  او اخالقي مرشړوعید وربښړي او شړ ون یړې . خښ ه ایښود  کی  

 . پرې توجیه کی  

 ه ده چړې لړوی خوځښړ ووه د سړامروومه خړ  مو ، د ټولنیزو  ایطو تقاضا ړړ ۲

ب کړې ټړولنیز  ایړې یړې . په شان واڅاپي او بې مقړدمې وړه راپورتړه کیړ  ( پوڅکۍ)

څروېه چې د ژووداوه د مسیر حړواد  د ځنځیړر د کيیړو . راپورته کیدو ته تمینه برابرو 

ورتړه وو د یوه سړیايس خوځښړد راپ. په شان د ع د او مو و  په رابطه رسه پیوس ه و 

راځئ دل ړه د ه ړدې دوو مقړدمايت . کید  هم له وړاودې ټولنیز اسباب او مقدمات لر 

عنړوان  عنارصو یا اسبابو په رڼا کې د اسالمي امارت قیاا او حاک ید وارتوو تر څړو د

 . شوې پوښ نې ځواب په الی رايش

 شرعي یا قانوني بنسټ

ې ډو  چړې د واک اسالمي امارت یوني د اسړالا حکومړد یړا حاک یړد پړه داسړ

قضړاء او موړارف پړه شړ و  د ژووړد ټړو  ع ړده ، چ ولو مویړار اسړالا و  او د تقنړی 

د قړران . یوه موروفه  عړي فریضړه ده، اړخووه د اسالمي هدایاتو په رڼا کې ره   يش

وبو  احادیثو او د ق ابه کرامو د اجامع په اسړ ناد ټړو  ع ړامء کړراا او ، کریم د آی ووو

و ال امعة مااهب په دې اتفاو لر  چې د اسالمي حاکم یړا امیړر ټاکړل پړر د اهل السنة 

عالمړه ، د اسالمي سیاسد لوی ع امء کراا لکه اماا غړزايل. مس امواوو فرض کفایي ده

، عالمړه ابړ  ح ړر هی  ړي، اماا ووو ، عالمه شارس ا ، عالمه ماورد ، اب  خ دون

ء په دې ټکړي م فړا د  چړې مسړ اموان او ګڼ وور ع ام عالمه شاول  ال ه رح ام ال ه

 . تر څو اسالمي ټولنه ره   کي ، باید  عي امیر یا حاکم ولر 

پر دې بنسې د وي  د وورو مس امواوو په شان په افغان مړؤم  اولړو هړم دا التمړه 

د ک ړوویزا پړر خړالف . او فرض وه چې د اسالمي وظاا د جوړښړد لپړاره هڅړه وکړي 

ه له یوې خوا د ک وویس ي ال اد د م وې پړه مقصړد تړررسه تموږ د مؤم  اولو جااد ک
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یو بل سرت هړدف یړې د اسړالمي وظړاا جړوړو  او اسړالا د حاک یړد منصړب تړه ، شو

له  عي دالئ و عالوه د اوسا  عقل تقاضا هړم داده چړې پړه یړوه ټولنړه بایړد . رسو  و

سړ امن دی تمړوږ م ړد م. هغه مفکوره حاک ید ولر  کومې ته چې اولو اع قاد لر 

پړه ه ړدې کړې د ټړولنې د دویړا او اخړرت . وو ځکه یې باید حاک ید هړم اسړالمي و 

د اسړالمي حاک یړد ه ړدا ارمړان د یړوه فکړړر او . فړال  او سړوادت وغښړ   دی، خیړر

، د مړؤم  اولړو او پړه خړاص ډو  د ع ړامء کرامړو تیور  په حیث له ډیړر پ ړوا تمړوږ

تړر څړو . ې پاتړه او تړر دې وخ ړه رارسړیدل  ومص  ینو او داعیاوو په تړه ک، م اهدینو

چې د اسالمي امارت مؤسو امیر املؤمنی  مال م  د ع ر م اهد رح ړه ال ړه ه ړدې 

وظریې ته د ع ل جامه ورواغوس ه او پړه دینړي ک ړابووو او باایاموړه سړینو کړې خووړد  

 . فکر او ارمان یې ع ال تطبیا کي

 د عامه وضعیت تقاضا

و الاي تقدیر د ژوود پیښې د ع د او مو و  پړه مړز  تړييل دویا عامل اسباب دی ا

سیايس یړا اج امعړي خوځښړد او ، په دې اسای چې په ټولنه کې کوا تغیر راځي. د 

اسړالمي امړارت هړم لړه دې . اوقالب پیښی   وو له وړاودې  ائې ورته مایا شو  و 

اڅون څروېړوال  که موږ د طالباووداسالمي ت ریک د لومي  پړ. قاعدې مس ثن  وه دی

څیيو وو لوميی باید له ت ریک وړاودې حالد او هغړه تمړا  بسړرت مطالوړه کړيو چړې 

 . دغه اقالحي حرکد په کې را منځ ه شو

چې تموږ مړؤم  اولړو د ک وویسړ ي ال ړاد او ، که م  رص ووایو کیسه داسې وه

ون یړو وړیم می یړ، شورو  ات اد د یرغل په وړاوړدې څړوارلو کالړه مسړ ل جاړاد وکړي

اوه می یووه مااجر او د هیړواد د ک یوالړو سړی و او ، ه دومره ټپیان او مو ولی ، شایدان

ښړارګوټو بشړړپي ويیړد  او تبړړاهي د هغړو تیړړاوووو لړړه ج  ړې وو چړړې تمړوږ م ړړد تړړه 

، په هیړواد کړې د سړولې، د دې جااد سرت ارمان د یوه اسالمي وظاا حاک ید. ورسید 
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مېړر د جاړاد پړه . ل حاک یړد رامنځ ړه کړو  ووعدالد او یړوه سړامل او قړال، اخوت

فرقړ ه ط بړه او د قړدرت هړوی لرووکړو ، وروس یو کړې ځینړوتپ پړه وامړه م اهړدینو

لړه ک وویسړ اوو رسه ای الفووړو . اش اقو د اولو جااد  ارمان له خاورو رسه برابر کي

دې حالړد د قړدرت د تصړاحب . او د وورو م اهدینو په وړاودې جېيو ته یې م ه کيه

لوټامر  او قسامقسړم ف نړو ، ظ م، فساد، جېيو، مسابقه ګرمه کيه او د یات البیني وزاع

 . درواته یې خالقه کيه

ددې وامط وب او واوړه حالد له رامنځ ه کیدو څ ه وه یواتې د هیواد پاتړه مړاد  

، ب کې په لویو ښارووو خصوقړا کابړل کړې د هیړواد تړاری ي، هس ي لوټ او تاال شوه

مړا  او ، د خ کړو ژووړد، مونو  پاوېې هړم لړه ګړواه رسه م ړامخ شړوېفرهنېي او 

یو ځړل بیړا ، په لسېووو تره خ ک ووژ  شو . عزت ته خطرواک ګواښووه م وجه شو 

پړه هړر . هیړواد د ت زیړې لړه خطړر رسه الی او ګریړوان شړو، د مااجرت لي  پ ل شړوه

، سړ  ي، ژبنړي، د قومي، والید او سی ه کې مس ق ې او موات  واک نۍ جوړې شوې

فرقو  او تنظی ي توصباتو په بنسې خپل منځړي جېړيو تور واخیسړد چړې هیړواد او 

 . هیوادوا  یې د مط ا سقوط او تباهۍ له ګواه رسه م امخ کي 

د م وک الطوائفۍ او ګډوډ  په داسې حاالتو کې طبوا یړوه اقړالحي حرکړد تړه 

حړاک ې بړې وظ ړۍ ټغړر خ ک یو داسې غ  تړه پړه متړه و  چړې د . اړتیا م سوسی  

د مظ وا اولړو اوښړکې ورپړاکې او ، ظاملان د خپل ع ل په سزا ورسو . ورټو  کي 

مړال م  ړد  د اسالمي امارت مؤسړو امیراملړؤمنی . د آراا ژوود  ایې ورته مایا کي 

ع ر م اهد هغه څوک و چړې د حړاک ې ګړډوډ  پړه تړورتم کړې یړې د یړوه اقړالحي 

او د ټړولنې اغیزوړاک اقشړار پړه خړاص ډو  ع ړامء  عړاا اولړو. خوځښد غ  پورته کي

د مړال ، جااد  قومنداوان او مص  ی  چې د م د او هیړواد غړم وررسه و، طالبان، کراا

ټو  وررسه ودرید  او د حاکم فساد او م ړوک الطړوایفۍ پړه . لبیک ووایه قاحب غ  ته



       
  

 
  

 

10 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

ر والیړد څ ړه دغه مبارته چې د افغاوس ان له جنړوب کنړدها. وړاودې مبارته پ ل شوه

ډیر ژر یې شارت وموود او د هیواد د اکرثه والیاتو خ کو یې خپ و سړی و تړه ، پ ل شوه

هړر ډو  ه کړار  ، د ت ریک له مرشاوو رسه یې رابطړې وکړيې، د پراخ یا غوښ نه وکيه

ته یې آمادګي وښوده تر دې چې د اولو په بشپي مالتي دمال م  ړدع ر م اهړد رح ړه 

خوځښد د هیواد ټولو سی و ته ورسید او د م ړوک الطړوایفۍ او  ال ه په مرش  اسالمي

 . یې ټو  کي هرج و مرج ټغر

 ؟ اسالمي امارت څرنګه رامنځته شو

ک ووړو  ۲۵اسالمي امارت د بل هر سیايس یا جااد  خوځښد په شړان پړه تیړرو 

چړې دغړه بایړر پړه دریړو مراح ړو . کې خپل بشپيتیایي یا تکام   مراحل ط  کړي  د 

 . ول  شوتقسی 

 د تأسیس مرحله: لومړی

ملریړز کړا  د اسړد  ۱۳۷۳د فساد او هرج و مرج په وړاودې لړوميو  خوځښړد د 

په میاشد کې د کندهار والیړد د میووړد ولسړوالۍ د سړنا حصړار لړه سړی ې څ ړه د 

د ووموړ  په مرش  لسړېووه طالبړاوو . مرحوا مال م  د ع ر م اهد په مرش  پیل شو

د میوود ولسوالۍ د مرکز کشړک و ړود پړه خړوا روان . ې مس ل ووچې یواتې پنځه تنه ی

ه  ه یې د یوه پ وا  ښړوووځي پړه وداوړۍ کړې مرکړز جړوړ کړي او د کنړدهار ړړړ . شو 

د دوه . رو ټوپکیړاوو د شړيلو کړار یړې پیړل کړيړپړاټکووو او مضړ، هرات په الره د پوس و

ډوړډ او شړاوخوا ، ه میووړدمیاش و په جریان کې یې له دعوت او تور څ ه په اسړ فاده لړ

د ه ړدې کړا  د . سی و څ ه ټوپکیان وشي  او لویه الر یړې د خ کړو پړر مړخ پراویسړ ه

ویټه یې د کندهار د رسحد  ولسوالۍ بولړدک پړر خړوا تشړکیالت وکړي  او  ۱۷میزان په 

د بولدک له تصفیې وروس ه یې د کندهار والید مرکز  ښار هم پړه بشړپي ډو  تړر خپړل 

 . ووسدواک الودې را
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، فسړاد، د کندهار په تصفیه کولو رسه په دې ښار کې د څو ک نړو تنظی ړي جېړيو

دا خړ  د . ګډوډ  او بې امنی ړۍ س سړ ه پړای تړه ورسړیده اولړو د آراا سړاه واخیسړ ه

جاړاد  ، هیواد په لراوبر کې خپور شو او له ګاووډیو سی و کنړدهار تړه د ع ړامء کرامړو

د هغړړوی پړړه غوښړړ نه د طالبړړاوو او م  صړړو . لقومنړړداواوو او م ړړورو پړړالو  راغ ړړ

او د څړو میاشړ و پړه . ه  ند او تابل خواته حرکړد وکړي، م اهدینو دغه بایر د روتګان

لړویې پک یړا او فړراه پړورې د هیړواد ډیړرې وړورې سړی ې لړه مفسړدو ، تر څ کې تر کابل

 . ټوپکیاوو تصفیه او د اسالمي واک نۍ په رڼا منورې شوې

ملریړز کړا  پړه جریړان کړې  ۱۳۷۴  پړه وروسړ ۍ ویامیړي او ملریز کړا ۱۳۷۳د 

کړا  لړه رابریړدو رسه  ۱۳۷۵د . پراخ یا په حا  کړې و اسالمي ت ریک د هس ه ګیر  او

پړه . د افغاوس ان تر ویامیي تیاته جغرافیه د اسړالمي ت ریړک تړر واک الوړدې راغ ړې وه

رکړز  سړی ې هړم ف  ړه ه دې کا  دهیواد پالتمینه کابل او د هیړواد  قړي او ځینړي م

شوې او په دې ډو  د هیواد مط ا اکرثید سی ې تر یوه وظاا او فرمړان الوړدې م  ړدې 

 . شوې

 د واکمنۍ مرحله: دوهم

ملریز کا  په لوميیړو کړې پړه کنړدهار کړې د ع ړامء کرامړو یړوې لړویې  ۱۳۷۵د 

اجړړ امع اسړړالمي امړړارت د افغاوسړړ ان رسړړ ي او قړړاوو  حکومړړد وګاڼړړه او د دې 

د ه ړدې . ښد مؤسو مال م  د ع ر م اهد ته یې د امیر املؤمنی  لقړب ورکړيخوځ

کا  په میزان میاشد کې چې د هیواد پالتمینړه او ډیړرې وړورې سړی ې ف  ړه شړوې وړو 

اسالمي امارت د ويیوالړو قواوینړو او مقرراتړو لړه م ړې هړم لړه خوځښړد څ ړه د یړوه 

یړړواد د اسړړالمي امړړارت پړړه دې ډو  پړه ه. حکومړد یړړا دولړړد مرح ړړې تړه پورتړړه شړړو

 . رستارس  واک ني پیل شوه
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د واک نۍ په دوره کې د افغاوس ان اسالمي امارت وروس ه له ډیرو ک ووو یو ځړل 

 یود او اسالمي عدالد هیر شو  مفړاهیم راژووړد  او ع ړال ، بیا د دیني حاک ید

د  د جاړاد او ه ړرت. له وعړدې رسه سړم یړې اسړالمي وظړاا رامنځ ړه کړي. تطبیا کي 

قړواوی  او اجړراآت یړې ، د حکوم ړدار  ټړو  بنسړټووه. مرح ې ارماوووه یړې پړوره کړي 

فرهنړا او پړه وړورو ټولړو برخړو کړې یړې د اسړالا لړړه ، موړارف، قضړاء. اسړالمي کړي 

ټوپکیاوو او جناید کړاراوو ک پ ړه ، د غ و. الرښوووې رسه سم التا اقالحات راوس ل

په ع را  او رفاهي برخه کړې یړې . یې رامنځ ه کيیې ورټوله او یو مثايل سوله ییز وظاا 

د پاا وړ خدمات وکي  او په س  ووو ویشل شو  افغاوس ان تړه یړې یړو ځړل بیړا م  ړد 

 . تش ص وروباښه

په موارص تاریخ کې د اسالمي امړارت د واک نړۍ دوره یړوه اسړ ثنار دوره ګڼړل 

کفر  یا کړوا بړل اجنبړي  د هیڅ، هغه دوره چې هیواد مو په بشپي ډو  خپ واک و. کی  

 ۹۵د افغاوسړ ان . په هیواد کړې مثړايل امړ  حړاکم و. تبرځواک رسه تيل  یا تیر اثر وه و

فیصده ارايض او میشد خ ک تر یوه فرمان او بیرغ الودې په داسې ډو  م  د شو  وو 

، د هیړواد قیړادت د م ړد د تړر ټولړو قړالل. هیڅ اثړر وړه و پاتړه چې د بیالبی و توصباتو

دینړي ، ووی وسل او ځواوان مو د اسالمي عقیړدې. ص او وفادار قرش په الی کې وم  

اسالمي  یود په کام ړه مونړ  وافړا او د ، فکر او افغا  فرهنا په رڼا کې تربیه کید 

دې . ال ه توال  ځ که وروس ه له ډیرو ک ووو یو ځل بیا په الاي قاوون منړوره شړوې وه

د تړه خپړل تیړر م ړد او عظ ړد وریړاداوه او د خپړل حالد که له یوې خوا اسالمي ام

بل اړخ ته یړې د وړي  اسړالا دښړ نه . اقيل تش ص په راغ ګیدو یې سرتګې خوږیدې

هغوی پوه شو  چې دغه واک ني خو کې مې د لوميویو . طاق ووو ته س د ټکان ورکي

ی ته یړې پړه هغه چې دو، پ يیو د باعزمه اسالمي ره اوو او فات ینو میرا  او تېالره ده

پړه ه ړدې اسړای د وړي  کفړار د امریکړا پړه . هر ډګر کې تاری ي درسووه ورکړي  وو
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( الکفړر م ړة واحړده) خپ  نځي اخ الفات یې یوې خوا ته کي  او د. مرش  را ټو  شو 

 . له قاعدې رسه سم یې په ګډه د دې اسالمي رڼا د ت ولو یا وژلو هڅې پ ل کيې

و ګوډاګیاوو په م  یا په لوميیو کې تب یغړايت جنړا د وي  کفارو د خپ و غالماوو ا

د . پ ل کي او هڅړه یړې دا وه چړې اسړالمي امړارت وړي  تړه پړه بړد شړکل موړر  کړي 

س د دریځو او ترهېرو اقطالحات یې رامنځ ړه او پړه پراخړه کچړه ، یاغیاوو، اورپکو

ه م ړالفینو ورپسې یې اق صاد  توزیراتو ته م ه کيه او د اسالمي امړارت لړ. تب یغ کي 

خو چړې ک ړه دې یړوې حربړې هړم کړار . رسه یي پوځي او تدارکايت کومکووه پ ل کي 

وړو یړې م ړامخ پړوځي یرغړل . وروکي او په وړاودې یې اسالمي امارت مقاوا پاتړه شړو

 .  وع کي

 د اشغال پر ضد د جهاد مرحله: دریم

پړه لراوبړر کړې  په دې ډو  د امریکا په مرش  ويیوا  طاغوت د واټو ات اد او دوي 

د ګڼو وړورو اسړالا ضړد حکوم ووړو پړه م  یړا او د منطقړو  غړداراوو پړه ه کړار  پړه 

مړه پړر افغاوسړ ان د  ۱۵ ملریز کړا  د میړزان پړه ۱۳۸۰د . افغاوس ان پوځي برید پیل کي

یړوې خواتړه د . رسه د تاریخ یو ډیره ع یبه او وام واتوه جېيه پیړل شړوه امریکا په یرغل

ک نړو جېړيو ځپ ړ  او  ۲۵ر مرش  الودې م دود افغړان اولړو چړې اسالمي امارت ت

بړل اړخ تړه د امریکړا او وړاټو پړه . شوور  یرغل یې ټو  مړاد  امکاوړات تبړاه کړي  وو

ش و  د وي  تر ټولو پرم   يل کفر  ځواکووه چې پوځیان یې په وروس ي مړاډ  دروړو 

د ال ه توړال  بړه یړو ځړل خو شای. ت ایزاتو او جنېي ابزارو س با  وو، او سپکو وس و

بیا اوساواوو ته د خپل قړدرت وښړې او د اسړالا د رښړ ینو تامنړو د عړزا او ایړامن ګړراف 

 . ورښود چې دغسې یوه وام واتوه جېيه رامنځ ه شوه

د امریکا پر خالف د اسالمي امارت د تېر ات و ک   جااد پړه جریړان کړې چړې د 

غړه د اوسړا  عقړل او برشړ  م اسړبې پړه ه، افغاوس ان په خاوره کومه مورکه تېره شوه
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د اسړالمي امړارت م اهړدینو پړه تړپ الی د وړي  تړر ټولړو . قالب کې د ځاییدو وړه ده

م فړي ، پیړل یړې لړه چټکړو چریکړي بریړدووو. فرعو  تبرځړواک رسه جاړاد پ ړل کړي

وروس ه یړې پړه لړوړ . توغندویي ح  و او کنرتولیدووکو اوف ارووو څ ه وکي، ع  یاتو

د دښړ   پړه مراکړزو یړي . حوق ه رسه جااد  ع  یړاتو تړه اوکشړاف ورکړي ماارت او

لړویې ، په اس شااد  ح  و یې د دښړ   د قومنړدې مراکړز. تااج ي ع  یات پیل کي 

او په دې ډو  یړې امریکړایي او د وړاټو پوځیړان . قرارګاوې او مام اش اص په وښه کي 

 . په یوه فرسایيش اوږده جېيه کې ښکیل کي 

ر دښ   چې یو وخد یې د ځ کې پر مخ د اسالمي امارت د هیڅ فړرد هغه مغرو

د ات سو ک ووو پړه جریړان . ش ون وه شوای تغ    او م اهدی  یې په مرګ م کوا ب ل

میړدا  حقړائا یړې درک کړي  او ، کې تر دې وځپل شو  چړې عقړل یړې رس تړه راغړ 

ي ب کړې د جنړا اوی وه یواتې د یوه سیا  جاد په حیث د اسالمي امارت شړ ون منړ

 . پر ځای یې د تفاهم او منطا الره خپ ه کيې ده

د یوویش  ې پیي  له پیړل رسه پړه افغاوسړ ان د امریکړا او وړاټو ح  ړه د اسړالا پړه 

تاریخ کې له ق یبي او اس وامر  جېيو وروس ه پړه مسړ  ه امړد د اروپایړاوو د دریړم 

وړورو سړی و کړې هړم ورتړه سړوریه او ، لیبیړا، چې وروس ه په عړراو. سرت یرغل پیل و

خو ال ه توال  اسالمي امارت ته توفیا ورکي چې لړه مسړ  ه امړد . یرغ ووه تررسه شو 

اسړالمي . او په خاص ډو  له اسالمي افغاوس ان څ ه د دفاع ام یات پړه خپړل وړوا کړي 

بړاالخره یړې د  امارت په یوه س  ه مرح ه کې تر اټکل لوړ ثبړات او مقاومړد وکړي چړې

په ورصت او د مؤم  اولو د مالتي په برکد پړه اسړالمي خړاوره دغړه راغ ړ   ال ه توال 

توپان په شا ومتباوه او اوی هغړه ور  راوړ دې ښړکار  چړې ال ړه توړال  تمړوږ ګړران 

 . هیواد د کفر او وفاو له خبثه پاک او د اسالمي وظاا په وړاوېو روښاوه کي 
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 پای خبره  د

ډو  د اسالمي امارت الس ه راوړوې بیاووو وړو پړه دې که په یادو دریو مراح و کې په لنډ 

 . ډو  یې خالقه کوالی شو

ړړ د افغاوس ان اسالمي امارت هغه اسالمي حرکد دی چې د افغاوسړ ان دم اهړد 

بړې امنی ړۍ ، د هړرج و مړرج، م د له منځه د روی ضد جااد د ارماوووو د رسته رسولو

اريض متامیړد او مړيل یړووايل د ، تد افغاوسړ ان د وحړد، او کورویو جېيو د خړامتې

اسالمي سوله ییز وظاا د تأسیو په هړدف راپورتړه شړوی او بیړا ، تض ی  او د یوه م  د

 . یې په یادو ټولو برخو کې خپل تاری ي کردار تررسه کي

په افغاوس ان کې له پ ړوا څ ړه د پیړل شړو  اسړالمي واضړد  ړړ اسالمي امارت

، تواد لر  او ځړان د ک ړوویزا پړر خړالف د مبړارتوته ک ک ( اسالمي وظاا) سرت ارمان

دغه رات د شورو  او بیا امریکا پر خالف تمړوږ د م ړد د قربړاویو او جاړاد  ارماوووړه 

اسړالمي امړارت بړاور لړر  چړې اسړالمي . وار  ګڼي او تررسه کیدو ته یې تواد لړر 

ب کړې ، ن دیوظاا وه یواتې تموږ د مؤم  او م اهد اولو د تاری ي مبارتو سړرت ارمړا

 . تموږ د ټولو س ووزو حل او د دویو  او اخرو  سوادت ضام  هم دی

، ړړ اسالمي امارت وه یواتې د مؤم  اولو اسړالمي ارماوووړه او تشړ ص سړات  

اسالمي امړارت . ب کې د هیواد له ميل ارتښ ووو او تاری ي اف  اراتو یې هم دفاع کيې

پړه ویړاړم  جاړاد بوخړد دی او د خپړل ه دا اوی د عرص له سړرتو اشړغالېراوو رسه 

دغه مبړارته تمړوږ دویکووړو او اسړالفو د هغړو . هیواد د اتاد  د ترالسه کولو هڅه کو 

اف  اراتو ساتنه او تداوا دی چې په وولس ه او ش  ه پیي  کې یړې د کفړر  اشړغالېرو 

 . په خالف په میياوه جااد کيی او د هیواد او اولو عزت یي سات   و

ي امارت چې ځیني خ ړک یړې پړه غ ړې فا ړۍ رسه د طالبړاوو ت ریړک ړړ اسالم

سړ د او فکړړر  مسړړ ک ، قړړوا، یړړواتې د دینړي طالبړړاوو یړا کړړوا خړړاص قرشړ، بړويل

ب کې دا هغه حرکد دی چړې د ټړو  افغاوسړ ان او ټړو  افغړان اولړو . خوځښد وه دی
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ولسړ وفړوی  والیاتو کې ژور ۳۴په ټولو  اسالمي امارت د هیواد. بشپيه منایندګي کو 

، اتبړک، تاجړک، د هیړواد ټړو  قومووړه لکړه پښړ اوه، او پراخې سی ې په واک کې لړر 

ګوجر وغیړره لړه اسړالمي امړارت رسه ، عرب، ب وچ، وورس ا ، پشه یي، هزاره، ترک  

ه دا رات د پ وا  جااد د ټولو تنظی ووو او فکړر  مکړاتبو منسړوبی  د . پیوس ون لر 

کې د بشپي اخوت او ق ی ید پړه فضړا کړې د خپړل دیړ  او اسالمي امارت په قفوفو 

 . هیواد خدمد کو 

لسړا  او سړ  ي ، ړړ اسالمي امړارت هغړه یړواتین  خوځښړد دی چړې د قړومي

یړواتې د اسړالمي اخړوت او مړيل وحړدت د روحیړې پړه . عصبید له واروغۍ پاک دی

اولړو ، ورل هیواد یې له ت زیې او م وک الطوایفۍ ژغړ، اسای خپل کردار م  ه وړ 

، ته یې د یووايل روحیه ورکړيې او پړه خپ ړو تړر واک الوړدې سړی و کړې یړې د ګووړد 

 . ماهبي او فرقو  مناتعاتو م ه ویولې ده، توصبي

عامړه شړ  نیو او د بیړد املړا  د م   کړاتو ، ړړ اسالمي امارت د هیواد د ميل ګټو

ودې سړی و کړې وړه خړو د اسالمي امارت تر واک ال. دفاع او حفاظد خپ ه وظیفه بويل

دول ي ځ کې غصب شوې او وه هم عامه ش  نۍ د تورواکو او حړاک و کورویړو ل ړوا 

 . لوټ او اخ الی شو  د 

اولړو او هیړواد د دفړاع لپړاره پړه ، ړړ اسالمي امارت چې ه دا اوی د خپړل دیړ 

، لړړه سړړ  وجنېي  ایطړړو رسه رسه د اولړړو د خړړدمد، مقړړدی جاړړاد بوخړړد دی

وو او د م کي ت فاتو د م نیو  په برخه کې هړم خپړل مسړؤلید وړه دی اوکشا  فوالی و

 . هیر کيی

ال ه توال  دې اسالمي امارت ته وور هم بریا او پراخ یا ورکړي  تړر څړو د مظ ړوا م ړد 

هیوادوالړو تړه د دینړي او دویړو  ویک رغړۍ او هوسړایۍ تمینړه برابړره  تخ ووه ټکور او

 امی . کي 
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 ړتیاداسالمي امارت دتأسیس ا

 

 اس اد عبدالرحیم ثاقب

 دسیايس او جااد  چارو څېيووک ، لیکوا 

 

په الی د طالبړاوو د اسړالمي ت ریړک ( م اهد) په افغاوس ان کې د مالم  د ع ر

خپ ړه د طالبړاوو او هړم د وړورو لیکوالړو ل ړوا ډیړرې لیکنړې او  د تأسیسړولو پړه اړه هړم

د  لیکړل شړو  چړې ويل د طالبړاوو خو په دې اړه تر اوسه څه وه . ک ابووه لیکل شو 

مؤسو د ت ریک له تأسیو وه وروس ه د طالباوو اسالمي ت ریړک پړه اسړالمي امړارت 

 . بد  کي

دینړي عاملړاوو پړه مشړوره د ۱۵۰۰دا کار د افغاوسړ ان د ( م اهد) مالم  د ع ر

ل ړوا د ( م اهړد) د مالم  ړد ع ړر. هغو  په یوه سرته ع  ي غووډه کړې تړر رسه کړي

اسالمي ت ریک په اسالمي امارت بدلولو څړو عوامړل لړر  چړې ځینړې یړې پړه  طالباوو

 . الودې ډو  ترشیل کی  

ړ د طالبړاوو د اسړالمي ت ریړک د تأسړیو پړه ماړا  افغاوسړ ان ټړو  د تنظی ړي ۱

رماوووړه د ه ړدې اور پړه اهغه اور چې د جااد ټو  اسالمي ، جېيو په اورکې سوځیده

سړالمي ت ریړک چړې د ه ړد  تنظی ړي اخ الفړاتو او د طالباوو ا. ملبو کې وسوځید 

جېيو د م نیو  لپاره را منځ ه شو خپ ه هم داسې تشکیل و چې له سړیايس او پړوځي 

 . ل اظه یوه تنظیم ته ورته و
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د طالباوو ه دا تنظی ړي تشړکیل پړه یړوه جړامم اسړالمي ( م اهد) مالم  د ع ر

چې د شورو  اشغا  پړه ماړا  پړه امارت بد  کي ترڅو د افغاوس ان ټو  هغه م اهدی  

م   فو تنظی ووو کې په جااد  فوالی ووو بوخد وو د اسالمي امارت تر بیړرغ الوړدې 

 . رسه راټو  او د جااد د وی ېيیو آرماوووو د پوره کولو لپاره کار وکي 

ړ دا چې د جااد اسايس هړدف پړه ځ کړه باوړدې د ال ړه د ک  ړي لړوړوال  او د ۲

په فقاي ل ړار ډیړر داسړې  عړي احکړاا شړ ه د  چړې د ، دی عي احکامو تطبیا 

( م اهړد) مړال م  ړد ع ړر؛ هغو تنفیا د  عي مس ې امیر او امارت ش ون ته اړتیالر 

د ه دې غرض لپړاره اسړالمي امړارت تأسړیو کړي ترڅړو د هغړه تړر حاک یړد الوړدې 

او وکيای يش د اسالمي  یود هغه احکاا ع ړيل کړي  چړې هغړه د ټړولنې د امنیړد 

، چې له ه دې احکامو څ ه پر قطړاع الطرقوباوړدې  عړي حړد. ساملید المل کی  

د غال حد او د بیېناه اوسان د وژلو په مقابل کې د قاتړل قصاقړو  د بی ېړې پړه توګړه د 

 . یادولو وړ د 

د طالباوو د اسالمي ت ریک د تأسیو په ماا  تر ټولو اسايس اړتیا د خ ېړو لپړاره 

او د امنید ټنېښد اساسا داسې اقداماتو تړه رضورت درلړود چړې  ،د امنید ټینېښد و

ه ړدا . په طبیوي ل ار یې خ ا له ع يل کیدو رسه د امړ  او سړکون احسړای وکړي 

وجړړه ده چړړې د امړړ  ټینېښړړد د اسړړالمي امړړارت لړړه مش صړړاتو څ ړړه هغړړه اسړړايس 

 مش صه وه چې دوسد او دښ   ورباودې اعرتاف لر  او هغه ماا  پړر څړو م ړدودو

المړل  ۍاو سړوکال ۍاوساواوو باودې د دغو  عي احکامو پيل کید  د ټو  ولو د آرامړ

َولَكُړم     ال ق َصړاص  : شو چې ه دا د ال ه توړال  د دې قړو  مصړداو دی چړې فرمړاهي

َل بَاب  لََو َّكُم  تَ َُّقونَ   ( ۱۷۹) َح َاٌة هَا أُويل  اْل 

په خالف د افغان ولړو جاړاد د  دا چې په افغاوس ان کې د شورو  اشغالېرو -۳

دې لپاره شوی و چې له افغاوس ان څ ه به د شورو  اشغالېرو تر شيلو او ک وویس ي 
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وظاا تر سقوط وروس ه دل ه یو اسالمي وظاا حاکم کی   او د هیړواد ټړولې چړارې بړه د 

 . کې حل او فصل کی  اه دې  عي وظاا او  عي ارشاداتو په رڼ

وړو ځکړه ،  ي م ړدود چوکړات پړه تشړکیل کړې واشړوو  ودايس یو وظاا د تنظی

په ټو  هیواد کې د یوه جامم اسړالمي وظړاا د تأسړیو لپړاره د ( م اهد) مالم  د ع ر

په اسالمي امارت بد  کي او هغه یې په کام ړه توګړه لړه ( تنظیم) طالباوو اسالمي ت ریک

 . تاد کياټولو تنظی ي او سیايس قیوداتو څ ه 

ه ویړک اقړداا لړه ام ړه د جاړاد  تنظی ووړو اکرثیړد م  ړص هامغه و چې د دغړ

م اهدی  له هرډو  تنظی ي او سیايس متایالتو پرته له اسړالمي امړارت رسه یوځړای او 

رماوووو د ت قا لپاره یې د دغه وظړاا تړر حاک یړد الوړدې فوالیړد اد جااد د وی ېيیو 

 . پیل کي

مشړاور جاړاد  ش صړید ې په توګه یې پړه ويیوالړه او داخ ړې کچړه ېچې د بی 

د شورو  اشغا  په ماا  د جااد  تنظی ووو لړه ج  ړې  (،حقا ) مولو  جال  الدی 

ه دا رات د جااد  ره اوړو پړه ، څ ه مق در جااد  ره  مولو  م  د یووو خالص

د ( م  ړد ) ف او پینود  شوی ش صید ال ړاج مولړو  م  ړد وبړيوج  ه کې مور

د هیړواد ، ورصال ه منصور ټوله جااد  کړوروۍمشاور جااد  ش صید شاید مولو  

مشړاور جاړاد  او ، په سط ه مشړاور جاړاد  ش صړید ال ړاج مړال م  ړد ربړا 

د تابړل والیړد د مشړاور جاړاد  ، ع  ي ش صړید مولړو  ج یړل ال ړه مولړو  تاده

د کابړل د جباړړي د حرکړد اوقړړالب ، قومنړدان شړاید مړړال مړدد ټولړړه م اهړده کړړوروۍ

اور جاړاد  قومنړدان شړاید مولړو  شړفیم ال ړه ورور مولړو  اسالمي د تنظیم د مشړ

پړه تابړړل کړې د ات ړاد اسړړالمي مشړاور جاړړاد  قومنړدان مړړال ، قړدیا ال ړه قړړاحب

پړه ، د جنو  تون مشاور جااد  قومندان مولو  ارسړال رحړام ، عبدالسالا راکیټي

شام  تون کې دحرکړد اوقړالب اسړالمي د تنظړیم مربړوط مشړاور جاړاد  قومنړدان 
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د یړادولو وړ جاړړاد  ش صړی ووه د  چړړې ټولړو د اسړړالمي … ولړو  عبړړدال بار او م

رسه د اسړالمي ( م اهړد) امارت تر تأسیو وروس ه له امیړر املړؤمنی  مالم  ړد ع ړر

 . امیر په توګه بیود وکي

که څه هم چې پورتني یاد شوی کسان د جااد په ماا  هړر یړو پړه خپ ړه سړاحه او 

، هړم مشړاور م اهړدی  وو او هړم یړې پړوځي( م اهړد) سی ه کې تر مالم  ړد ع ړر

رماوووو د پوره کولړو اخو دا چې د جااد  وی ېيیو ، سیايس او اج امعي وفوی تیات و

کړې ولیړده وړو هړر یړو ( م اهړد) قالحید او وړتیاهي په امیر املؤمنی  مالم  ړد ع ړر

د پړوره رمړان اپوځي او ټولنیز رسړوخ تیړر شړو  او د ه ړدې لړو  ، ترخپل ټو  سیايس

د  عي امیر په توګړه غړوره او د اسړالمي وظړاا ( م اهد) کولو لپاره یې مال م  د ع ر

 . په پيل کیدو یې وررسه بیود وکي
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 مثالي امن تبدیله کړه اسالمي امارت انارشي په

 

 قار  م  د یوسف اح د 

 د اسالمي امارت ویندوی

 

او ( ویکړون الړدی  ک ړه ل ړهوقات وهم ح ړ  التکړون ف نړة ) قا  ال ه تبارک وتوال 

رسه وجنېی ئ تر دې پور  چې ف نړه پړاتې ويشړ او ( کافراوو، مرشکینو) تاسو له هغوی

 . دی  ټو  د ال ه لپاره يش

چې باید دباطل پړه ، داپورتن  الاي امر او قرآ  خطاب وټولو مؤمناووته راجم دی

وړو د ه ړدې ،  او داسړرته فریضړه اداکړي  خالف په جااد او مقاومد الی پړور  کړي 

فریضې د اداکولو په پار افغان اولو په رواوه پیي  کي تړر بړل هرچړا پړیپ قدمړه شړو او 

 . لبیک ووایه دې الاي امر ته یې د تړه له ت ه

لکه څروېه چې ټولوته مو ومه ده چې د ک ووس اوو او پ ړوا  شړورو  د یرغړل 

م می یړون پړاکو شړایداوو پر خالف افغان غیريت اولو بې دریغه مقاومد وکي او د یړووی

خولړه بړده مرغړه ، ترې واخیس ه ورمات او خپ ه اتاد  یې په ورکولو یې د وارسا اورمی 

چې د ه دې مقدی جااد او دک وویس ي بالک له  موووکې ماتې اوشکسد وړه بوړد 

دم   فو تنظی ووودخپل منځي اخ الفاتو له ام ه دافغاوس ان حاالت د م وک الطړوائفي 

ښارووه او ح   دښارووو واټووړه او کړوڅې ، سی ې، والیاتووه، س  ووه. ړ لور  ته وال

ګړاا پرګړاا دعړامو ، دوحيش قف و تورواکاوو او جنېساالراوو تړر مړند وویشړل شړو 
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خ کو او ځوریديل اولو د ځورووې او د غړالوو او شړوکو پړه موخړه ځنځیرووړه جړوړ 

 اوو پرځنځیړړر والړوحشړړد لړه کب ړه دغړو پسړد فطرتړ تړردې پړور  چړې د ډیړر، شړو 

د هیړواد . چي د لویې الرې مسافر به یې داړ  او ځړورو  اوباشان دسپیو په ووا ووومو 

دې ؛ یړړوه ځړړای کړړي هړړم د تورواکړړاوو لړړه   څ ړړه څړړوک پړړه امړړ  وړړه وو پړړاتې پړړه

 . وکي  چې ژبه یې له وی و او ق م یې له لیک و عاجزه د  ټوپکساالراوو هغه څه

اا اولو دجنېسړاالراوو لړه لړور  ظ ړم او اسړ بداد په ه دې وخد کې چې پر ع 

 دعالیقړړدرامیراملؤمنی  هړړا کړا  دم ړرا پړړه میاشړد کړې۱۴۱۵د ، اوج تړه رسړیدل  و

ټوپکیړاوو ، د روان واوړه حالړد مالم  دع ر م اهد رح ه ال ه له لور  په کندهار کې

، بړد  شړو اپړه مړيل قیړا دا اقړداا ډهړر ژر، او اوارشیزا په خالف یوتړور اقداا پیل شړو

او م  ړص عړواا  دهیواد له ګوټ ګوټ څ ه دمدارسو او مسړاجدو څ ړه ګړڼ طالبړان

دافغاوسړړ ان د طالبړاوو پړړه اسړړالمي ) ور رسه م ېړر  شړړو  او ه ړړدا ولسړ خوځښړړد

 . ووومو  شو( ت ریک

او  ، فساد او بې عدال ۍ په خړالف یړي قیړاا کړيی و، اسالمي ت ریک چې د ظ م

یړو  د  فسړاد ځړالې، ځنځیرووړه، ټولو والیاتو کي پاټکووړه په په کندهار او ورپسې یې

 چړې پړه دې رسه، په بل پس ورټولې او د ظامل الی یې د مظ وا له ګریوان څ ه لنړډکي

مثړايل  ما  او عزت خوود  شو  او په ډیړر لنړډ وخړد کړې یړې یړو دايس، د هرچا ځان

. ا  یړې ترشړا ودریړدقائم کي چي ټو  افغان اولو یې هرک   وکړي او پړه ځړان اومړ ام 

بې الرې او وحشد پکړې دې حړد ، ظ م دبی ېې په توګه دکندهار ښار یادوالی شوچې

مړا  او اوالد دفړاع ، دتوپکامراوو څ ه دخپل ځان ته رسیدل  وو چې هیچا وشو کوالی

دبړې ګنړاه ، ه کان او ښځې دټوپک په تور لړه موټرووړو څ ړه کښړ ه کړو ، وکيای يش

دښار په هرځړای کړي . چورچپاو  دټوپکیاوو ع ده خص د وغال او ، خ کو شایداوو 

به وحيش ټوپکیان مس ل والړ و  او دطبیود سړات  لپړاره بړه یړې یړو اوبړل لړور  تړه 
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دراکټووواو ثقیالوو پیرووه کو  چې په کورووو کړې بړه لېیړد  او هړره ور  بړه ورباوړدې 

بړه یړې ددې لپړاره  ښځې اوماشومان شایداوید  او ح   ځیني واپیناوده الرویان، خ ک

اودايس !! هم ویش ل چې وګور  دمرګ په حالد کې اوسړان څړه ډو  لړې پرلړې اوړ 

  وور جرائم

خو دامارت په ماا  مو ولید  چې پړه ټړو  کنړدهار کړې یړو کړو لړه بړل تړ  رسه 

هرچا هر وخړد کړوالی شړوای چړې هرځړای ، لفظي ش يې ته هم تړه وشو ښه کوالی

وړه پړه ښړار کړې دونړه چاتړه کړوا ګړواه ، رسه سړفر وکړي ډاډ او اط نړان ، ته په ارامۍ

 . وه هم له ښار څ ه دباودې پرالرو او ک یوالو سی وکي، موجود و

ابړ  کثیړر ر  پړه البدایړة ( النړای ع ړ  دیړ  م ړوکام) څومره ښه یړې ویړيل چړې

وړو ، کې پړه دې اړه لیکړي چړې ولیړد دعړامرت جوړولړو شړوقي و والناایة وومي ک اب

او ؟( مړایا بن ړد مړایا ع ړرت) ه ب ه دغه پوښ نه کوله او رسه ویل به یړېخ کو به هم یول

 وو دده دواک په ماا  به بیاخ کو رسه ویړل چړې، دده ورور س یامن بیا دودووو شوقي و

خو چې ک ه واک ع رب  عبدالوزیز تړه وسړپار  (، کم تزوجد مایا عندك م  الرسارى)

ووافړل تیړات شړو  وړو خ کوبړه یولړه بړل او ، اوراد، شو وو دا وخد دقرآن کریم تالوت

 ( كم وردك كم تقرأ كل هوا مایا ق  د البارحة) رسه دا ویل

وو ه داوجه وه چړې سړرت غړات  مالم  ړدع ر م اهړد دامړارت پړه ماړا  امړ  

ووبنړءء  ټړو  ،  عي حدودیې برپایه کي  او داسړالا احکړاا یړې جړار  کړي ، راووسد

 . شو  او ع ر  اخالو یې خپل کي قال  او دیاود په فکر کي ، خ ک دام 

اسالمي امارت په لومي  قدا کړې ځوریړدلو او مظ ومړو هیوادوالړو تړه ډادمړ  او 

مثايل امنید ډالۍ کي دايس امنید چي له هرات وه تر کاب ړه بړه پړه بوجیړوکې م یاردووړه 

افغاوۍ د بو موټرووو په رسکې تي  شوې وې او په ټوله الره کې چا د دې جرئړد وشړو 

 . ی چې د غالهڅه یي وکي کوال
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دافغاوس ان اسالمي امارت وخپل ولو ته هغه حقووه په بشړپي ډو  ورکړي  چړې د 

د ، دتو ړیم حړا، حا د حرید، د اوسا  کرامد حا، د ژوودحا لکه، اسالا غوښ نه وه

 . او د ع ل کولو حا، مت ک حا

وو ټولړو کړوالی داسالمي امارت په ماا  له عاد  خ کو راویولې بیا تر لویو ت ارا

شو  چې دشپې او ورځې له خ ید څ ه تر لویړدید پړور  پړه خړورا ډاډ رسه دت ړارت 

 . او کاروبار لپاره تا راتا وکي 

وړو پړه سړوووو د اولړو ، ک ه چې داسالمي امړارت د ف وحړاتو بایړر ګيوړدی شړو

ه اوم د اخیارو او ع آمء کرامو د اسالا خادا مالم  د ع ر م اهړد د امیراملړؤمنی  پړ

او د اسړالمي ت ریړک  لقب وووماوه او د دوهم ځل لپاره یې وررسه دبیود ت دیړد وکړي

د عي امیر پړه ټړاک و رسه د حړدودو جړار   ځکه چي، په اسالمي امارت واوښد ووا

دغ ړو او قطړاع الطریقړو م ړه ، تکات اوقړدقات ج ړم کیړد ، درسحداتوساتل، کید 

وترمند دجېيوخ  و  او ددوی تړرمند دخ ک، دج وې اواخرتووو اج امع قامئو ، ویو 

 . فیص ه کو  او دايس وور مصالل پکې وغښ ي وو

، اسالمي امړارت دمثړايل امنیړد تړر تړامی  وروسړ ه  عړي حړدود جړار  کړي  

، یړې لړه احړ اميل ت زیړې وژغړوره( افغاوس ان) ګران هیواد، رسحدات یې خوود  کي 

دقومووړو او قبړائ و ، ې تررسه کړي دبیارغووې کارووه ی، مداری او مکاتب یې فوا  کي 

و خپړل منځړړي شړړ يې ورحړړل او فصړړل کړړيې، تړرمند یړړې دک ووړړو ک ووړړو دښړړ نۍ ا

پړه هړر والیړد کړي یړې دم ړاک و ، ګوودبات  او عصبید تړه یړې دپړای ټکړ  کیښړود

دول ي دوائړر او تأسیسړات یړې فوړا  . دفوالولو ترڅنا دع امو شوراګاوې جوړې کيې

 ید کي یې دامړر بړاملوروف او واړ  عړ  املنکړر ریاسړ ووهپه هروال، او پر پښو ودرو 

وتلو کورویو ته یړې دخپړل  بې، دشکایاتو داوریدلو څاوېې یې تأسیو کيې، فوا  کي 

دطبیوړي پیښړو لړه م نړرینورسه یړې ح ړ  ؛ توان په اوداته دمرس ې کولو الی اوږدکړي



       
  

 
  

 

25 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

رو ټوپکیړاوو الوسم کومکووه وکي  اودقړ یبي اشړغا  پړه ماړا  یړې دیرغ ېړرو او اجیړ

دمقاب ې ترڅنا د وحيش داعشیاوو خالف جېيه هم وکيه چې اولړو یړې د دوی ټولړو 

 . له  ه خالص کي

او باآلخره اسالمي امړارت د ډیړرو قربړاویو پړه ورکولړو رسه دامریکړایي یرغړل پړه  

م اوړد او رس ، پړه ډیړره میياوړه کالړه یړې ۱۸ لنړډه کړيه او دکامیابۍ پياوته خالف مبارته

ووامیسو او منافوو دفاع وکړيه او پړای مغړروره ، خاورې، رسه له خپ و ارتښ وووښندوې 

 . امریکا د عسکرو وت و او تار  کولو ته م بور کيه

اسالمي امارت خپل م اهد اوغیريت اولو ته پر مثړايل امنیړد رسبیړره ډیړر وړور  

وکرښړو ماد  او مونو  څه هم ورکي  چې تاریخ به یې هیڅک ه هیړر وکړي  او پړه ترین

 . به یې ولیکې
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 هیواد له تجزیې ، اسالمي امارت

 او ملوک الطوائفي څخه وژغوره

 

 اح دال ه وثیامولو  

 شاعر او ژوروالیسد، لیکوا 

 

ځواکووړړو لړړه لړړو ک ړړ  اشړړغا  او تیړړر  وروسړړ ه د  پړړر افغاوسړړ ان د شړړورو 

لښړکرې  افغاوس ان د موم  او م اهد م د د سپیڅيل جااد او مقاومد په برکړد رسې

 ۱۹۹۲د سړور پړو  لړه وت ړو درې کالړه وروسړ ه پړه ، له بشپيې مړاتې رسه مړخ شړوې

میالد  کا  کې د ک وویس اوو د ګوډاګي رژیم ډاکټر و یب ال ه د واک نۍ ټغړر ټړو  او 

اوقالب کامیړړاب او د وظړړاا واګړړې د تنظی ووړړو د مرشړړاوو السړړ ه د م اهړړدینو اسړړالمي

اوقړالب لړه بریړا رسه بړه د اشړغا  ځړپيل ولړو  د دې پر ځای چې د اسړالمي. ولویدې

 . برعکو افغاوان د بدمرغیو او مشکالتو ژورو ګردابووو ته ولوید ، تخ ووه ټکور يش

د ال ړه ، موجړود وړه وو اخړالص یو ش یر تنظی ي مرشاوو چې په وی ووړو کړې یړې

دویړو  د وړورو پړه ، د مادیاتو مینې ته یې م ړه شړوه، توال  رضا او مرس ه یې هیره کيه

مرس و یې اتکا وکيه او د ه دې ماد  ګټو او خواهشاتو د ترالسړه کولړو لپړاره پړه خپړل 

ی یاموړو او در پړه دره افغاوړاوو ، کووړډو، د لکووړو شړایداوو، منځي جېيو بوخد شو 

د اق دار او واک نۍ په شوو کې یړې د مظ ومړو . ارماوووه یې له خاورو رسه خوارې کي 

 . مان رسه تاری ي جفا او خیاود وکيافغاواوو له یوه سرت ار 
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په وویی ه لسیزه کې د تنظی ووو د مرشړاوو خپړل منځړې اخ الفووړه او خصړوم ووه 

مرګووو او وینړې باولړو تړه الره ، د هیواد په لر او بر کې ق  ووو چې، دې حد ته ورسید 

يو کړې یواتې د هیواد په پالت مینه کابل کې د م  اق و ډلو تر مند پړه جېړ، هواره شوه

مویړوب شړو  او د کابړل ښړار پړه  په ترګووو وور، تره تیات افغاوان ووژ  شو  ۶۰تر 

 . کنډواله او ویراوه بد  شو

ارګ مرشړ ، د قدرت پر رس د جېيو له ام ه د مرکز  حکومد تشه رامند تړه شړوه

 له ټو  افغاوسړ ان، یوات  د کابل له څو څ ور الرو پرته وور په یوه سی ه تس ې وه درلود

واک نیو په هر والید څه چړې پړه هړر ښړارګوټي کړې د ش  ړ، رسه یې اړیکه قطم وه

 . جزیرې جوړې وې

یخړایر او موړادن او پړه م  ړوع کړې د عوایړدو ټړولې هغړه ، د هیواد ميل ش  نۍ

رسچینې چې هیواد او ولو په پښړو درو  د تور واکړاوو پړه قبضړه او منېولړو کړې مايل

 . وې

ر  حاک ړه وه هړر ټوپکسړاالر د خپړل کړور او وپکسړاالپه ک یو او ښړارووو کړې ټ

 لړه الرویړاوو او مسړافرو یړې ګړاا پړر ګړاا، وطاو مخ ته مس قل پاټک او ځنځیړر درلړود

 . ټیکو او مال ماتووکې مايل ج ې اخیس ې

ف نړه دوره کړې د امنیړد وړه شړ ون یړوه لویړه ګواښړووکې ر د هرج او مرج پړه دې پ

پړه اوږدو الرو او ښړارووو کړې د ، وا ارامړه کړيی وو س ووزه وه چې دهیوادوالو ژوود یې

، د وحشړد او ډار فضړاء خپړروه وه. وړه وو ما  او ح ړ  وړاموی خووړد ، خ ېو ځان

په سړپینه رڼړا ور  چړور او تړاالن . باله ولو وه د شپې او وه د ورځې خپل ځان خوود 

وو پړه پړاټکووو  هغه مسافری  چې کم ع ره ه کان او یا تواوه به وررسه م ېړر ، ګډ وو

د دې ویړره موجړوده وه چړې د ځنځیړر تور واکړې بړه ، به تړه وا تړه او وراخطا ورت ړل

 . ه ک او یا تواوه په تور ترې وګرتو 
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د ډلړړو ټپ ړړو وړې وړې ، وه حاک ړړه پړړه ټړړو  هیړړواد کړړې ع ړړال م ړړوک الطړړوائفي

قسړم  واک نۍ موجودې وې او هرې ډلې د خپل واک د ساحې د پراخیدو لپاره لړه هړیڅ

 . حربې او واروا وه مخ وه ګرتاوه

، د واک او اق ړدار پړه وشړړه د مسړ و لیوویړاوو ه ړړدې ت وسړې او رسګرداوړه ورځړړې

 چړړې، بارویړړو اسړړالا او افغړړان دښړړ نه جاسړړويس کيیړړو تړړه تمینړړه مسړړاعده کړړيې وه

د ژبړې او سړ د توپیرووړو ،  و او غرب و ویيش، افغاوس ان په شام  او جنوبواحد

ددښړ   د ه ړدې ، له ه دې الرې خپ و واروا موخو تړه ځړان ورسړو  ،ته مل  ووهي

ت ریبي کوششووو په و ی ه کې یو موټ  افغاوس ان او یو واحد م د لړه ټوټړه کیړدو او د 

 . ت زیې له سرت خطر رسه مخ وو

وضړوید د  دبوږوړووکي ظ ړم او د   او فسړاد، هغه ماا  په هیواد کې د وحشد

د افغاوسړ ان مظ ړوا او وحشړد ځړپيل ولړو او ، ا وه درلړودلیدلو او اوریدلو توان هیچ

 یفو خ ېو د دې واخوالو د م نیو  هیڅ وی وه درلود او هر چا بړه یړوات  لړه خپړل 

د مړایويس او وای ړۍ پړه دې عړامل کړې د ، ځان رسه په پټه د بې وسۍ اوښړکې تویړولې

شړ ووو او م د سرتګې د و ات یوې داسړ  پرښړ ې تړه پړه الره وې چړې لړه رواوړو وح

ظ  ووو څ ه یې وسايت او د هیواد د وروڼو قومووو د افغاوید یو موټ  وجړود لړه ټوټړه 

 . کیدو څ ه وژغور 

د واحړد م ړد د ټوټړه  م ړوک الطړوائفۍ او، بې امنیړو، د پورته یاده شویو واخوالو

، کیدو د م نیو  او د   او فساد د م وه کیدو لپاره بړه ډیړرو جا ووړو فکړر کړيی و 

م ی  عزا او قوې ارادې ته رضورت درلود چړې د هرچړا د ، کار یو م ض توکل خو دې

ه دې سړرت بړوج او درووړد مسړولید تړه د ح ړرې طالړب مړال م  ړد ، وی کار وه وو

د خپل مس امن او م اهړد م ړد د دفړاع او ژغړوروې لپړاره ، ع ر م اهد غاړه کښیښوده

یړک جړوړ او د کندهارلړه ت ر جاړاد  -یې د طالباوو یو خودجوش او مس قل اقالحي
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لوميی یې له وندې اړوودو ساحو وړه پراتړه پاټکووړه ، میوود وه یې خپل خوځښد پیل کي

یړو پړه بړل پسړې سړی ې فړ ل  خ م کي  او د ال ه توال  په ورصړت یړې او د فسادمرکزووه

وروس ه د طالبړاوو د ه ړدې سړپیڅيل ت ریړک وړوا پړه . کولې او د فساد ټغر یې ټوالوه

س نه خړاوره سړ طه ټینېړه  ۹۵ت بد  شو او په ل ه موده کې یې د هیواد په اسالمي امار 

د هیړواد پړه لړر او بړر . مثايل عدالد او امنید یې تامی  کي، اسالمي وظاا یې حاکم، کيه

قطړاع الطریړا او وړورو مفسړدینو باوړد  د اسړالمي امړارت د م ړاک و لړه ، کې په غ و

چې په و ی ړه کړې یړې د ، او تطبیا شوېحدود او سزاګاوې جار ، لور   عي احکاا

غالوو او وورو ف اشیو د حادثو او مواردو توړداد خړورا ، اخالقي فساد، جنایي جرمووو

مړند تړه شړو چړې د  په ټو  هیړواد کړې یړو دايس ډو  امړ  او اط نړان را. تیات کم شو

وخړد د طالبړاوو د ) پاتړه دیخ ېو تر مند تر اوسه پور  د یوه رضب مثل په توګه باقي

 !!( دامنی

امارت پړه راتړا رسه د هیړواد پړه م   فړو برخړو کړې د قړدرت جزیړرې د اسالمي

فیصړده خړاوره  ۹۵د هیړواد پړه ، یوه واحده اداره او یو وظم رامند ته شړو، خ  ې شوې

ه  ړه د امیراملړومنی  مړال م  ړد ع ړر م اهړد ، کې چې د اسالمي امړارت واک نړي وه

، ت ړار له کندهار وه یړې پړه یړوه فرمړان پړه، ه رائ ه وهرح ه ال ه قیادت او واحده قومند

او پړر ځړای  یکړوال  ر یړوالی و کې مسړولی  لړه د وړدو لاو جنو   مرشقي، هرات، ب خ

د پریکړيو م الفړد وړه  د  عړي امیړرهیچړا، یې وور په عی  وخړد کړې ټړاک   شړوای

 . کاوه

دول ړړي او اداره مسړړ  ک ه شړړوه ټړړولې  امارت پړړه راتړړا رسه مرکړړز د اسړړالمي

د هیړواد پړه ټولړو والی ړو کړې د موجړودو ، حکوم ي چارې له یوه مرکز وړه اداره کیړدلې

رسچینو عواید په مړنظم او خووړد  توګړه را ج ړم او مرکړز  ادارې تړه لړه او قړا   مايل

تړورخم ه ړدا رات د ، سړپی  بولړدک، د هړرات. وروس ه اړوودو ادارو تړه سړپار  کیړد 
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جیبووړو او ډلېیړو    بندرووو عواید د پ وا پړه څیړر د افړرادووالی و د ټولو رسحدشاميل

ب کړې ټړو  مرکړز  حکومړد تړړه پړه سړامله توګړه رسړید  او پړه قړاوو  شړړکل ، تړه وړه

 . مرصفید 

خپل خوځښد پیل وکي تړر هرڅړه م کړې یړې  پهچې  ت ریک د طالباوو اسالمي 

ښړارووو او اطرافړو کړې پړه ، د ډلو ټپ و او تور واکاوو د خ  ولو کار ته پوره توجه وکړيه

یې ټولې هغه وس ې را ج وه کيې چې خ ېو په غیر قاوو  توګه لړه ځړاوو رسه سړات ې 

، دې اقداا د ټولو خودرسو ډلو او غیر قاوو  وس والو واک او اخ یړار م ړدود کړي. وې

 . ټولو خ ېو عاد  ژوود اخ یار کياو  پاچا ګرد  او م وک الطوائفي خ  ه شوه

ټوټه کیدو یو سرت المل د بارینړو کيیړو لړه لړور  د م ړيل اح اميل د افغاوس ان د 

م ړيل تور ، امارت د ډلړو ټپ ړواسړالمي، او س  ي ټوپکیاوو وظامي او مړايل حامیړه وه

جا ووړو  واکاوو او م یشو په خ  ولو رسه په هیواد کې د بارویو افغان دښړ نه جاسړويس

 . یې له سرت خطر څ ه وساتهد السوهنې م ه هم وویوه او افغاوس ان یې د ت ز

امارت که څه هم د خپل حکومد پړر ماړا  لړه ګڼړو بارویړو فشړارووو او اسالمي 

ځپړل شړو  او ، خو بیا یې هم هڅه کوله چې خپل دریدیړديل، م دودی ووو رسه مخ وو

سړکووه ژووړد کولړو ډیړر  رله خپل منځي جېيو څ ه س ي  شو  اولو تړه د اراا او پړ

ظ ړم او اخ نړاو دورې د ، ابل اولو هم چې دټوپکیړاوو د وحشړدباملق، څه برابر کي 

وظاا او میړند تړه د طالباوو له لور  پړه حړاکم اسړالمي، ژوود کولو هر څه ترې وړ  وو

 . ام  تیات خوش اله او ددې سرت احسان منندو  ووراغيل مثايل

دوسړد او دښړ   او د هړرې ، یړو څړه چړې مسړ م حقیقړد دی، باید وویړل يش

هغړه دا ، ا او په ځاوېيې توګه د افغاوس ان مړوم  ولړو پړرې اعړرتاف کړو طبقې خ 

د خپړل ، افغاوسړ ان د ت زیړې م ړه ویړو  واحد چې په هیواد کې د م وک الطوائفي او د

امارت لړه جنېووو خ  و  او د مثايل عدالد او امنید تامنیو  د اسالمي منځي تنظی ي
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او دا سړرتې کاروړامې بړړه د  ڼړل کیړ  سړرتو کاروړامو او ما ړو السړ ه راوړوړو څ ړړه ګ

 . افغاوس ان د تاریخ تری  باب جوړو  ان شاء ال ه توال 

امارت چې ه یشه د خپل ولو د ساتنې په الره کې پړه خپ ړو وعړدو وفړا اسالمي

وړ  هړم د ، کيې او اولو یې هر وخد له س  و اتمایښ ووو او مشړکالتو خړالص کړيی

  پړه وړاوړدې یړې سړینه سړپر کړيې او د رس پړه اشړغالېرې امریکړا او م  ړدینو د اشړغا

د ( امریکړا) قربا  ورکولو رسه یې د ات و ک نې جاادې مبارتې په مې مغرور دښړ  

 . ماتې په درشل درول  او له افغاوس اوه د بیرته وت و په الرو چارو غور کو 

امارت د پ وا په څري یو ځړل بیړا مصړ م دی د اشغا  له خامتې وروس ه اسالمي

اداره رامړند تړه او  او قړو  یړوه واحړده پاکړه له بړې ځایړه مصړ   ووو او سړا ووو چې

ټړو   داس  یو وظړاا چړې تړر واحړد قیړادت الوړد ، وظاا حاکم کي مس  کم اسالمي

او دافغړان ولړو دارمړاوووو او امیړدووو م ثړل  ووینړيپکې خپل ځان  وه او قرشووهقومو

 ان شاء ال ه توال . و 
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  مي ناا  حاکم کړاسال اسالمي امارت

 

 مف ي عبدالکریم

 لیکوا  او داسالمي فقاې م  صص

 

د ا وړه ډک شکسړد رسه دافغاوسړ ان وړه ؛ موږ ده رت ټاټو  پاکس ان کړې وو

دکوچنی وب دع ړر وړه وړو  راوتړيل وو اوتماوړه مړو ؛ دروساوو دوت و شپې ورځې وې

دلړو خړو دا داسړې دوي  او هېواد دپېښو وړه دځړان خ ولړو شړوو مړو درلو؛ دشوور وه

وړو مړوږ ، وخد و چې په مدارسو کې د رادیو لرلو او خ ووو اورېدلو موقم برابره وړه وه

به چې د پن شنبې په رو  دمدرسې وه کور ته راغ و وو دج وې او هف ې په شپو بړه مړو 

دکړومې ج وړې شړپه وه او د   . په کور کې خ ووه په ډېر شوو او اه اما رسه اورېړد 

مریکا غ  رادیو وه دحک  یړار قړیب مرکړه خپرېړده چړې مړوږ پړه ډېړر غړور   يس یا ا

 . اورېدله

درادیو خ یا  له حک  یار قیب وه وپوښ ل چې که مو افغاوسړ ان وویړو څړه ډو  

 ؟ وظاا به پکې وافاوئ

 . حک  یار قیب ځواب ورکي اسالمي وظاا

یړې مثړا  پوښ نه ځني وکيه چې څه ډو  اسالمي وظړاا پړه وړي  کړې  ژوروالیسې

 ؟ وړاودې کوالی شئ

  . حک  یار قیب وویل تموږ اسالمي وظاا به مثايل و 
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دافغاوس ان غیريت ولو چې خپړل ؛ دحک  یار قیب دا خ ه ډېره په تړه پورې وه

م بوب ټاټوب  پرېښود ده رت او جااد په الر کې یې خورا ډېر سرت کياووړه وګالړل او 

وو هدف یې داشغالېرو روسړاوو وړه دخپړل ، ي دیو ویم م یون وه تیات شایدان یې ورک

 . هېواد اتاد  او دل ه دیو واقوي اسالمي وظاا قیاا و

وړه تړپ پړه ؛ افغان مس امن ولو حقیقي اتاد  او واقوي اسړالمي وظړاا غوښړ  و

 . وامه آتاد  اووه هم تپ په وامه اسالمي وظاا

غوښړ الی وړو بایړد که تپ په وامه اتاد  او تپ پړه وامړه اسړالمي وظړاا افغاوړاوو 

افغاواوو وه ه رت کيی وای او وه هم جااد ځکه دک ووسړ اوو لړه کودتړا ویړولې دډاکټړر 

و یب ترواک نۍ پورې یوه اداره هم داسې وه وه چې ځان یړې اتاد وړه ګڼ ړو او یړا پکړې 

 . کيل کفر  اسايس قاوون او وظاا اعالن شوی و

دریاسړد ج اړور  پړه  دروساوو له لړورې دافغاوسړ ان داشړغا  وړه پړو هړم وړه

وه ددفاع وتیر کړوا روسړ  و او وړه هړم کړوا بړل وتارت ؛ چوکۍ کوا روس  کیناسد

 . لپاره روس  وتیر وومو  شوی و

لنډه دا چې افغاواوو تپ په وامه اتاد  یا تپ په وامه اسالمي وظاا وړه غوښړ  و وړو 

وظاا غړواړو  دحک  یار قیب دا خ ه س ه وه چې موږ په افغاوس ان کې مثايل اسالمي

ځکه چې په ټولې اسالمي وي  کې یو هېواد هم داسې وه و چړې واقوړي اسړالمي وظړاا 

 . وو تموږ لپاره یو هېواد هم مثايل ووشو جوړېدای؛ پکې حاکم و

خو م أسفاوه چې دکوا مثايل اسالمي وظاا خ ه حک  یار قیب یا وورو جااد  

دآتاد  وړه ؛ وظاا خو لړرې خړ ه وه اسالمي؛ مرشاوو کوله هغه یواځې یو شوار وګرځېد

اوارشیزا او طوائف امل وکي رامنځ ه شړوه چړې دوړي  پړه ؛ ګډوډ ؛ پو داسې بدامني

 . تاریخ کې به یې شاید ساری ډېر کم تېر شو  و 
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؛ دافغاواوو دسرتو قرباویوو په برکد دل ه شورو  ات اد تړاری ي شکسړد وخړوړ

پو دډاکټړر و یړب پړه مرشړ   کاله ۳وه کابو دروساوو دوت و ؛ له افغاوس ان وه وتښ ېد 

اداره هم ړوېه او هېړواد مړود روسړاوو او د روسړاوو  کې دروساوو دګوډاګي ک ووس اوو

ترمند دچوکۍ پړررس  خو د حک  یار او اح دشاه مسوواو وورو، دالسپوڅو وه اتاد شو

اسړې رامنځ ه شویو جنېووو دافغاواوو ټړو  ارماوووړه دخړاورو رسه خړاورې کړي  او دد

بدحالد رسه یې م امخ کړي  چړې پړه افغاوسړ ان بړه پړه ع رکړې داسړې بړد حالړد وړه 

حکومړد پسړې ارمړان  داسې بړد حالړد چړې خ ړک یړې دو یړب پړه؛ ورامنځ ه شوی

 . کولوته اړکي 

خړو ، مړا  او عړزت سړاتنه و ، په اسالمي وظاا کې ترټولو ماړم د رعیړد دځړان

دمرکړز لړرې پرتړو ؛   او وړه هړم عړزتوړه مړا؛ پدې وظاا کې وه دچا ځان پړه امړ  کړې و

هرپاټک کې به چې پړه پاټړک کړې والړو قطړاع ؛ پاټکووه وو والی ووو ته په الرو به سووه

 . الطریا دت ووکو رات ووکو خ کو رسه څه کو  څوک به د پوښ نې وه و

دقړ د او تو ړیم ؛ دول ي چوکاټ او ادارې وظاا ړوا شو ، پولیو، اردو، قضا

دعړامو ؛ فقر او لوږه عامه شړوه؛ فغاوۍ بې حده تیاته بې ارتښ ه شوها. ب شووه تباه وو

دهېړواد دقړادراتو او وارداتړو کچړه ؛ خ کو اق صاد  حالد بې حده تیات خړراب شړو

او خ ه دې حده ته راورسېده چې دتی ړو اووړو پړه څېړر اشړیاء بړه لړه ؛ ډېره راک ه شوه

وړو لړه یړوې خړوا دخ کړو اق صړاد . ګاووډیو هېوادووو وه په قاچړاقي توګړه راوړ  کېړد 

قفر و او له ب ې خوا داجناسو ورخووه داسې لوړوو چړې دعړامو افغاوړاوو دراویولړو لړه 

 . توان وه وتيل وو

مشړکالت او وړا خړوالې ، کياوووړه، خو لنډه دا چې په هېواد کې یړواځې تک یفووړه

ي  او چرتړه دا هېواددهیچا لپاره داوسېدلو وه و خو هیڅوک وه پوهېده چې څړه وکړ؛ وې
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ښه حالد ته دهېواد دراوت و هیڅ امیړد وړه و او هرچړا پړه ؛ یوه سرته واهیيل وه؟ والړ يش

 . لسېووو ټوټو دهېواد دت زیې خطر م سوسولو

 د ددې هراړخیز بې حده بدحالد پرضد دمالم  د ع ر م اهد مرشړ  کړې څړو

ې سړاحې کړې احساسه م اهدینو دکندهار پړه یړوې م ړدود دینې مدرسو طالباوو او با

قیاا وکي چې ال ه توال  دهغړه سړاحې دوحيشړ ظاملړاوو پړه مقابړل کړې بړری ورکړي او 

وو دوې دې سی و مس اموان یې ترشا ودرېد  بیړا پړه ډېړرې ، ساحې کې یې ام  راوسد

تېز  خ کو اس قبا  کي  او وررسه م ېړر  شړو  دسړی ې وړه خړ ه ټړو  والیړد تړه او 

پړه یړوې م ړدودې سړی ې کړې رامنځ ړه ؛ خپړره شړوه دوالید وه بیا خ ه ټو  هېواد تړه

شوی دا قیاا په منظم ت ریک بد  شو او داسالمي امړارت پړه وړوا دل ړه اسړالمي وظړاا 

وو طالباوو دخپ و رسووړو پړه ډېړرو سړرتو قربړاویو هړم ولړو تړه دیړادو سړرتو . قائم شو

 ووسړ اوو بدب  یو وه و ات ورکي او هم یې د اسالمي وظړاا پړه قړامئولو دروسړاوو او ک

قړدرت ، پرضد دلو  جااد هغه لو  ارمان او هدف تړه ت قړا ورکړي چړې مړاده پرسړ و

ط بو او دچوکیو دمیناوو دخپ  نځي اخ الفاتو او جنېووو لړه ام ړه پړه کړيل ډو  ترپښړو 

 . الودې شوی وو

ما  او عړزت داسړې خووړد  شړو چړې پړه ټړولې وړي  کړې پړرې ، دافغاواوو ځان

 . وه یواځې دا چې اعرتاف کو  ب کې مثايل یې ګڼي داسالمي امارت م الفی  هم

هغه مقاا ورکړي چړې پړه اسړالمي وظړاا کړې یړې  اسالمي امارت قضااوم اک وته

پړه اسړالمي وظړاا . لر  او په ټولو ادارو کې د یود داحکامو مطابا پریکيې کیړدلې

کې چې شوری ډېره رضور  و  خو دپرېکيو حا د یوړد داقړولو رسه سړم دامیړر 

پرېکي  به امیراملؤمنی  کولې او دهېواد پړه هرګړوټ کړې بړه . و  دل ه ه داسې وهرسه 

 . بې له چون وچرا وه وافاېدلې
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دامړارت ټولړه ؛ والیاوو او وورو چارواکو عز  او وصب هړم ه داسړې و؛ دوتیراوو

دوره کې داسې وه د  راغيل چې کوا وتیر یاوايل له خپ ې دودې ګوښړه شړوی اوهغړه 

په اسالمي امارت کې دامیراملؤمنی  دحکړم وړه من ړو او وړه وافاېړدا ؛  حکم وه و  من 

په  عړي وظړاا کړې دمسړ امواوو امیړر غیړر مسړبو  واجړب . تصور بې ي وه شو کېدای

االحرتاا وه و  او وه یې خ ه داسې دکاڼي کرښه و  چې به ترې پړه هړیڅ قړورت کړې 

 . رجوع وه کو 

رح ه ال ه توال  موصړوا وړه ګڼړو او وړه موږ امیراملؤمنی  مال م  د ع ر م اهد 

خو خوبې یې دا وه چې که چا خپ ې خطا تړه م ړوجې . یې دخطا او غ طۍ وه بر  بولو

کيیدی من ې یې ده او چې چا موقولې مشورې ورکيید  وو خپ ړې پرېکړيې یړې بړدلې 

 . کيید 

په اسالمي وظاا کې یوه ما ه خ ه دا ده چړې بیړد املړا  رسه بړه اح یړاط کېړ   

خو بید املا  به کن وی وه و  او وه به دمالووو ج ړم کولړو او خزاوړو ډکولړو پړه فکړر 

ب کې بید املړا  تړه چړې څړومره مړا  راځړي داسړالمي واک نړۍ درسحړداتو پړه ، و 

، عړاا املنفغړه کړارووو او د رعیړد داړتیړاوو پړه پړوره کولړړو؛ عسړکر  تیړاریو؛ سړاتنې

ه و او وورو موظفینړو داړتیړاوو پړه پړوره کولړو امئ؛ اس ایاوو، مف یاوو، والیاوو، دقاضیاوو

 . کې به مرصفې  

بې څوکه او دکارکسب وه عاجزو خ کړو کفالړد بړه ؛ مواورینو؛ کووډو، دی یاموو

اسړالمي .... ترې کې   او د ی یاموو ودووه به هم له بید املړا  وړه کېړ   او داسړې وړور

ته دا ؛ ا  مرصړف تړه ژمړ  وامارت دخپل توان رسه سم په دې یادو امورو کې دبید املړ

وه وایم چې داسالمي امړارت دوخړد بیړد املړا  بړه دخ فړاء راشړدینو دوخړد دبیړد 

املا  په څېر و او سل په س و کې به په هامغه ځایووو کې مرصړف شړوی و  پړه کومړو 

پدې کړې بړه داسړالمي امړارت دمرشړاوو ک ړزور  هړم وه ؛ کې یې چې مرصف پکار و
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ید املا  دومره پیسې هم وه درلودلې چې دا ټړولې اړتیړاوې خوکه رښ یا وویل يش وو ب

 . ترې پوره شوې وای

؛ داسالمي امارت رسه وي  دیپ ومړاتیکې او سړوداګریزې اړیکړې پړرې کړيې وې

جنا پرې مس ې و او بید املا  ته دما  رات ړو الرې م ړدودې وې چړې هغړه یړو څړو 

 . ګ رکات وو او بو

 د، ودو وسړای و دخپ ړو رسحړداتو سړاتنېوو ځکه اسالمي امارت پړه خپ ړو م ړد

ادارې او دول ي چوکاټ جوړولو تړه ډېړره توجړه ورکړيې ، دښ   پرضد جنا او دوظاا

ښوووې روتوړې او قړ د عړامې ادارې یړې فوړالې او ، لوړو تده کيو، قضا، ددفاع؛ وه

پرې تیات مصارف یې وکي  او پړدې ادارو کړې کړارکووکو تړه یړې دمواشړاتو تیړاتولو 

 . کيې ځکه چې ددې ادارو فوالولو ته د ولو اړتیا ترټولو تیاته وههڅې هم و 

اسالمي امارت په خپل ک زور  اق صاد دبیړا رغړاووې او رفړاه عامړه کارووړه هړم 

تیاتره لویو ښارووو کې دونه وران رسکووه یې جوړ کي  او دسړقوط وړه ؛ روان ساتيل وو

ووو دجوړولو کار پیړل کړي چړې دا وړاودې یې دکابل جال  آباد او د کابل کندهار د رسک

 . دواړه ډېرې سرتې پروژې وې

په ک ې بودی ې ځکه اسالمي امارت ډېر کارووه کوالی شړو  چړې دبیړد املړا  

وړو والیړاوو او وتیراوړو ، یا ميل پاوېې رسه به ډېر اح یاط کېدلو او دلوټامر وه خووړد  و

؛ ې دمیاش ې ګړوتاره کېدلړهته به هم ای ه ه دومره پېسې ورکو  کېدې چې په مشک ه پر 

داسالمي امارت یو وتیر یا وايل هم څوک داسې وه يش ښودل  چې پړه کابړل کړې یړې 

کور اخس   و  ب کړې ماتړه داسړې وتیړران مو ړوا د  چړې داشړغالېرو دح  ړې پړه 

تامنو یې بیا ډېړر وروسړ ه پړه ؛ ورځوکې دکابل وه دراوت و پرماا  دواووایاوومقروض وو

ته منم چې دبیړد . ې مزدور  وکيه او دواووایاوودا قرضووه یې ورکي بارویو هېوادووو ک
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املا  رسه به بې اح یاطي هم شوې و  خړو پړه لویړه کچړه بیړد املړا  رسه اح یړاط تړه 

 . ژمن یا موجوده

؛ په اسالمي وظاا کې دامړر بړاملوروف اوواړ  عړ  املنکړر شړ ون ډېړر اړیړ  دی

لپړاره یړې وتارت اوپړه هړر والیړد کړې ددې ؛ اسالمي امارت دې وجیبې ته ښه ژمړ  و

 . داڅاوېې ښې فوالې وې اوامارت یې ال فوالولوته ښه توجه کوله؛ څاوېې لرلې

داسالمي دعوت چې کوا اسړالیب د  ؛ موږ منوچې دل ه خطاګاوې شوید ! هو

 ب کړې، په ځینو ځایوووکې د ولو رسه تشد سړ وک شړوی؛ پوره وه وو مراعد شو 

دخ کو سپکاوی شړوی اوه ړدې يش داسړالمي امړارت  داسې څه هم شو  چې پکې

؛ ووځکړړه ورتړړه داسړړالمي امړړارت مرشړړان م وجړړه شړړو  وو، روېړړه هړړم بړړده کړړيی وه

 . اقالحات یې هم  وع کي  خو پسې ژر بیا اشغا  رامنځ ه شو

په اسالمي وظاا کې ادار  فساد بی ي دتغم وړ وړه دی دا ټړو  خ ړک منړي چړې  

 . ادار  فساد او رشوت وه پاکې وې داسالمي امارت ټولې ادارې د

په ځینو ځایووو کړې دقاضړیاوو او ولسړواالوو وړه درشړوت اخسړ  و شړکاید ! هو

قاضیاوو ته یړې مواشړات ؛ کېدلو چې اسالمي امارت یې داتالې لپاره ډېرې هڅې کولې

څو چنده تیات کي  او ولسواالن به یې ډېربدلو  او دکره ثبوت پړه قړورت کړې بړه یړې 

 . کینو  ورکوله او په کورووو به یې التمه سزا

داسالمي امارت ددې مرشړاوو پړه اړه مړوږ دادعړوه وړه لروچړې دوی دخیرالقړرون 

، یا یې وظړاا بی ړي هامغسړ  ولکړه دخ فړاء راشړدینو، دسرتورجالورسه برابرخ ک وو

ډېړرې  خوله دې هم باید سرتګې پټې وړه يش چړې دوی د عړي وظړاا دقیړاا پړه مقصړد

داسړې ؛ کامل  عړي وظړاا و په اقويل ل ار داسالمي امارت وظاا؛ قرباوۍ ورکيید 

، ب کړې کړه څړوپېي  وړاوړدې هړم والړشړو،  عي چې وه یواځې په اوسنۍ وي  کړې
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او پړه ، ددې وظاا مرشان  عي اقولوته کامال  ژمړ  وو؛  ع  وظاا به ووه مومو داسې

 . مۍ ډېرلوی دلیل وپروا وه لرله چې دا ددوی دالوالوز  دې الرکې یې دټولې وي 

ال ړه توړال  دې یړې ، ددې قاف ې کومو م ېروچې له وي  وه سرتګې پټړې کيیړد 

ال ړه توړال  ، قرباوۍ قبولې اوفردوی جند کې عوضووه ورکي  اوچې کوا ژوود  د 

وارصاومواون يش اوپه رات ووکې کړې دې دتېروړه هړم دښړه وظړاا دوفړای ، دې یې حافظ

 . توفیا ورکي 

 . املی آمی  یارب الو
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 واد ځمکنۍ بشپړتیایاسالمي امارت د ه

 !؟ څرنګه وساتله 

 

 ا ع یا ال ه عزیز 

 لیکوا  او دسیايس چارو شنووک 

 

رح ړه ال ړه ) کاله وړاودې د مرحوا مال م  د ع ر م اهد ۲۵له و  وه شا او خوا 

د په مرش  د طالباوو اسالمي خوځښد په داسې حاالتو او  ایطړو کړې د هېړوا( توال 

او ولو و ات ته راوداوېل او د خپ ړو سړپېڅ یو قربړاویو پړه مړې یړې د   او فسړاد پړه 

ښړارووه او سړی ې د ، دښړ ې، غرووړه، چړې د هېړواد سړ ې؛ مقابل کې مبارته پیل کړيه

 . غاقبینو او  مښاوو ګوتو او پن و ته لوېديل وې

ګړڼ شړ ېر  جېيه مارو ډلو اویوش یر تنظی ووو هېواد د واحد مرکزید پر ځای په

ښړار د ( کابړل) د هېړواد پالتمېنړه، ميل بنسړټووه وړيو  شړو  وو، واک نیو بد  کيی وو

جېړيه مړارو تنظی ووړړو د خپ  نځړي شړړ يو اوخوويیړو جنېوووپړړه وحشړ ناک میړړدان 

ولسړوالۍ او والی ووړو باوړدې بېالبې ړو تنظی ووړو او ، د هېواد په هړره سړی ه، اوړیدل  و

هغو  په ډیرې بړې درد  رسه د هېړواد د مړيل . وېمس  و ګروپووو پن ې خښې کيې 

د پړاټکووو . ش  نیو په چور چپاو  او د خ کو په لوټولو او ځورولړو باوړدې بوخړد و 

پړه تور ، په هره وړه او لویه الره وس والو تنظی ووو ځنځیرووړه اچړويل وو، راج قایم وو

ې ارسې هېوادوالړو د مظ ومړو او بړ، او وحشد به یې له خ کو پیسې او مالووه اخیسړ ل
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او وړور داسړې ؛ د ف شاوو اومنکراتړو باتارووړه تړاوده وو، عزت او عفد خوود  وه وو

 . ق م اوتاریخ هې په یادولو باودې  می   جنای ووه او واورینووه چې

 : ددغو ځورونکو ناخوالو اوناورینو یو څو بېلګې

شړورای وظړار قبضړه د کابل په ارګ او ما و دول ي وداویو اومراکزو د ج یود او 

اح د شاه مسوود هې د دفاع وتیر او د وظار شړورا وړور غړي  ، ربا  ځان ولس رش، وه

د ، مړيل رسود، بیرغ دو  ځاو ه. هې په ما و او لوړو دول ي پوس ووو مس ې او پراته وو

 پیسو ووټ او په خارج کې هې خپل دیپ وماتان او سفیران درلود  

مړدروې ، طړالو  رکز  باوک څ ړه دمړيل پشړ واوېله م، ميل تیرمي، دافغاوس ان

، تاری ي اسناد او قی  ي تخائیر له کابل ښارڅ ه پن شړیر او باړر تړه او قړالو ، وس ې

 . تردې چې داریاوا دوه الوتکې یې په ایران وپ ورلې

، ګ بدی  حک  یار د کابل په چاار آسیاب ولسوالۍ کې قدارت اعړالن کړيی وو

راډیړو او د افغړاویو چړاپولو ماشړی  یړې الره او د یړوه ، نت ړویزو، خپړل ځړاوېيی رسود

چړې کابړل ؛ مس قل دولد پیښې اوو ریې کولې په هغه رسبېره هې ک که ت وسړه درلړوده

په ه دې وید به یې وخړد واوخړد ، حاک ې وقطې وویس، الی ور اوږد کي  ښار ته

یړې د کابړل  او هړم بړهله ډلو ټپ ورسه به یې ای الفووه کو  ، خوويیو جېيو ته الی اچاوه

په ښار له چاار اسیاب او ریشړ ورو څ ړه سړ ېووه ړاوړده راکټووړه او توغنړد  یړودا 

چړې د کابړل څړومره بړې ګنړاه ؛ دا غم او احسای به وررسه وړه وو؛ ورمرش او وتوغو 

 . ښاریان یې د راکټووو او توغندیو خوراک ګرځي

ق ړم ، ترداد) کولو لپاره دپه هغو رسبېره یې د جنېي مصارفو پوره کولو او ج وه 

لړه فړرد فړرد ؛ په ووا مشاور داړماران د هېړواد پړه لویړو الرو باوړدې درويل وو( او چ  

 . الرو  څ ه به یې په تیات وحشد باجووه او پیسې اخیس  ې
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ه دا روېه جرنا  دوس م او ګ م جم م ېشو د کابل پړه باالحصړار او تپړه مرو ړان 

د چړور ، یې د کابل اقيل واک نړان او حقړداران ب ړل ځاوووه؛ باودې مورچې ویولې وې

 . او چپاو  او بدکاریو باتار یې ښه ګرا سات   وو

جوتجان او فاریاب کې خپ ړه مسړ ق ه واک نړي ، دوس  ي م ېشو د شام  په مزار

ځاو ړه یړې رسود او بیړرغ ، په بې خرته ډو  یې دوس  ۍ افغاوۍ چاپولې، اعالن کيې وه

 . واد کې یې ځاوېي  اس اځي درلود درلود او په ډیرو هی

دا روېه هزاره ګاوو د کابل په غر  برخه کې د بابا مزار  په ووا مسړ قل سړ طند 

د خ کو د توړایبولو لپړاره بړه ، شپه ور  یې د چنېیزیاوو یادووه تاته کو ، جوړ کيی وو

ا دې و  حیړ، د ژبو پرېکو ، لکه رقص  مرده؛ یې د شکن و بېالبېل ډولووه په کار اچو 

په جوش کيو او داغ شویو تې و کړې ژووړد  اوسړاوان ورغوپړه ، د ښځو سینې پرې کو 

دژوودیو اوساواوو په رسووو می ووه ټک وهل او داسې وړور کرغېړين او وحشړ ناک ، کو 

 . توایبووه چې ق م هې له لیک و څ ه عاجز دی

خړړووي   ،د هزارګړړاوو رسه الی او ګرېړړوان وو، سړړیاف پړړه پغړړامن کړړې اړويل وو

د مسوود او ربا  واک نۍ ته به یړې د مرشړوعید او جړوات ، جېيې به یې وررسه کولې

لړه هغړه دوه کړاوټیرنه افغړاویو ) ټکي لټو  او په بد  کې به یې له ربړا  او مسړوود څ ړه

وړیم کړاوټیرن ( څ ه چې په درېیو میاش و کې به له روسړ ې څ ړه افغاوسړ ان تړه رات  ړې

 . پیسې پغامن ته وړلې

په پاتې والی ووړو کړې بیړا د ه ړدغو لویړو غ ړو او داړه مړاراوو د قړدرت م   فړې 

، د افغاوسړړ ان تیرمړړې، دول ړړي چړړوکۍ یړړې چړړور کړړيې وې؛ جزیړړرې اوقومنړړداوان و 

شړپی ۍ اخیسړ ل او  تړاری ي اثړار او دول ړي عوایړد یړې د ټوپړک پړه، کاوووه، مودویات

توپووړو او د ، و ویړولې تړر ټړاوېووویې لړه چورلکړ په هغو عالوه. جیبووو ته به یې اچو 
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ما و قنو ي کارخاوو او فابریکو ماشینووه او سامان االت د کباړ پړه وامړه پاکسړ ان تړه 

 . وړ  او په پن اب به هې خرڅو 

ه دا رات د  یرو ټوپکیاوو او قومنداواوو له السه د کابل ښار پړه ګړډون پړه ډیړرو 

د کړوا وسړ وا  ؛ حیا او عزت خووړد  وړه وووالی ووو کې د باعف ه او مومنو هېوادوالو 

اوتوپړک پړه  او قومندان به چې د چا لور او خور خوښه شوه وو هغه به یې د خپل قدرت

 . تور ځاو ه کوله او هېچا به هې په مقابل کې چون او چرا وشوه کوالی

جنړا سړاالراوو او تړور ، پړاټکامرو، داړه ماراوو، خالقه دا چې افغاوس ان د غ و

بړې  حړریم او مړيل حاک یړد، پړولې، د هیړواد فضړا؛ و ټپ و الی تړه لوېړدل  ووتړو ډل

هر هېواد به په رسړا الی مداخ ړه کولړه او پړه ډیړرې اسړاوۍ ، رسووش ه او بې قاحبه وو

 . رسه به یې پکې خپ ې شیطا  بروامې پيل کولې

هیڅ خارجي اتباع او دیپ ومات ځان په دې مک ف وړه بالړه چړې افغاوسړ ان تړه پړه 

هر قومندان او تورواکړي پ پ ړو ، پاسپورت او یا کومه رس ي اجاتت وامه باودې رايش

 . سی و کې ځاو ه قاوون او مقررات جوړ کي  وو

، قړومي، ژبنړي چې افغاوان پړه؛ د امریکا په ګډون ګڼ ش ېر هیوادووو هڅې کولې

 چړې د؛ ماهبي جېيو کې ښکېل کي  او یړو بړل تړر دې حړده ووژ  وناد  او، س  ي

د مړيل وحړدت منارووړه یړې ، تل لپاره بیا دو  په یوه م ور او یو مرکزیړد راټړو  ويشړ

او باآلخره افغاوس ان په څړو  اريض متامید یې وه ج اویدووکي قدمي وویني، وويی  

 . برخو او ټوټو ت زیه او ووېشل يش

د طالباوو اسالمي ت ریک په د غسې ځورووکي او دردووکړي حالړد کړې پړه دې 

هیواد به د دغو غ و او داړه ماراوو لړه جړ  او "  تواد رسه میدان ته راوداوېل چې هوډ او

د ال ه توال  په ځ که به د ال ه توړال  وظړاا راويل او د ګړران هیړواد ، س م څ ه ژغور 

 . اريض متامید چې له کومو خطراتو رسه الی او ګرېوان وو هغه به خوود  کو 
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چې په تړووو کې یړې ایړام  او جاړاد  غړرور  افغاواوو او هغو سابقه م اهدینو

هغو  چې ک ه د طالباوو د وینا او ع ل یړووال  او قړدو ولیړد او ؛ او جابه موجوده وه

په دې پوه شو  چې د طالباوو شاته له الاي مرس ې او ولس مالتيپرتړه بړل هړېڅ څړه او 

، ای شړو وررسه یوځړ، وو په رس او مړا  رسه یړې د هغړو  هرک ړ  وکړي، هېڅوک وش ه

وس ې او امکاوات یړې ورتړه راوړ  او د وحيشړ ټوپکسړاالراوو او یوشړ یر خوو ړوارو 

 . تنظی ووو پر خالف وررسه اوږه پر اوږه ودرېد 

، وحيشړړ او مفسړړدو جېړړيه مړړاراوو چړړې لړړه چړړور چپړړاو ، هغړړو مغړړرورو

لواطد او لړه وړورو بړدو او غیړر اوسړا  کيوړو ،  اب خور ، لوټامر ، ټوپکساالر 

پړوالد  ک ړک عړزا  ک ه چې هې د ولو او طالبړاوو یړون او؛ هې بل کردار وه درلودڅ ه 

وو تیاترو هې د تېښړ ې الرې وویړولې او کومړو چړې د مزاح ړد او ؛ او قو  اراده ولیدله

پړړه ( طالبړړاوو) مقاومړړد اراده لرلړړه هغړړو  د اسړړالا او هېړړواد د رهښړړ ینو سړړپاهیاوو

 . منځه یووړ  شوېالسوووتصفیه او د تورواکۍ ځالې هې له 

عړدالد او سړپېڅ ې اسړالمي واک نړي راغ ړه او د ، عفد، ثبات، پر ځای یې ام 

هېواد لر او بړر تړر یړوه بیړرغ او یړوې قوماوړدې الوړدې راغړ  او پړه لړومي  ځړل د یړوه 

مړيل ، ریښ یني اسالمي وظاا پ وشې د هېړواد پړه پالتمېنړه او ټړو  هیړواد باوړدې خپړرې

پويل م فوظي اودافغاوس ان دلړوړو مصړال و او ، ا خوود اس قال  او ځ کنۍ بشپيتی

 . دیني ارتښ ووودساتنې او پالنې واحده مرجم پیداشوه

 : دهېواد له ارضي تمامیت سره د اسالمي امارت د وفا او مینې راز

وړو پړه دې بړه پړوه يش چړې ؛ که څوک لړه توصړب او کرکړې څ ړه کړار واو ړيل

اا  وه دا چې د افغاوسړ ان لړه لوېشړد لوېشړد اسالمي امارت د خپ ې تیرې دورې پر م

، ځ کې څ ه ک که دفړاع وکړيه او پړه ټولړه مونړا یړې اريض متام ړد خووړد  کړيی و
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وررسه یې د افغاوس ان ګاووړډیان هړم پړه اراا کړي  وو او د م قابړل احړرتاا پړه مبنړا یړې 

 . وررسه ښه او وېک چ ند درلود

، تاجکسړ ان، پاکسړ ان، کړه ایړراناسالمي امارت خپ و ټولو ګاووړډیو هېوادووړو ل

چړې د ؛ چی  او وورو هېوادووړو تړه پړه ع ړل کړې ثاب ړه کړيې وه، ترک نس ان، اتبکس ان

افغاوس ان له خاورې څ ه هیچا ته ګړواه او خطړر ويشړ پېښړېدل  او هغړو ماړاجرینو 

چې د روساوو پر خالف د جااد له مااله په افغاوس ان کړې مېشړد او ځړای پرځړای ؛ ته

هغو  ته یې ویيل وو چې تايس یواځي د اسالمي ورورولړۍ لړه م ړې دل ړه ؛ شو  وو

چې د افغاوسړ ان لړه خړاورې او حړریم ؛ ددې کار هیڅک ه اجاته و رئ؛ اوسېدالی شئ

 . څ ه پ پ و او یا وورو م کووو کې السوهنې وکيئ او مشکالت جوړ کيئ

و وړه یړې اوی پوره واک نړۍ پړر ماړا  هیچړا وړه ثاب ړه ا -د اسالمي امارت د تیرې

چې له افغاوس ان څ ه دې د وورو هېوادووو پړه امړورو کړې ګړوتې ؛ څوک ثاب والی يش

مړه وېټړه پړه ۱۱میالد  کا  د سپ    په  ۲۰۰۱تر دې پورې چې ک ه د ، وهل شوې و 

امریکا کې کومه پېښه وشوه او پيه یې د یوې توط ې له م ړې پړه اسړامه بړ  الدن واړو  

کړه چیړرې هغړو  پړه وومړوړې : مسبوالوه توګه امریکا ته وویلاسالمي امارت په ؛ شوه

وړو ؛ پېښه کې دايس کره شواهد لر  چې اسړامه بړ  الدن پکړې دخیړل او پړي وب ړل يش

موو  تیار یو چې پ پ و م اک و او یا د درېیو وورو اسالمي هیوادووړو پړه م ک ړو کړې 

 . دغه موضوع څېيلو او ارتولو ته وړاودې کيو

چې اسالمي امارت په هغه دور کې له س ايس او اق صړاد  ؛  ه دهدا ډېره ما ه خ

!! ضوف او کالبندیو رسه رسه د افغاوس ان اريض متام د په متامه ماوړا خووړد  وسړاته

سړودا او موام ړه ، چې اسالمي امارت دی  او هېواد ته سړ د ژمړ  وو؛ ع د یې دا وو

 . ب ث هم جفا برېښیده ح ى په دغه موضوع ورته، ورته وه بښووک  جرا ښکارېده
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میالد  کا  د اګسد میاش ې په امته وېټړه پړه مړزار  یړف کړې د ایړران  ۱۹۹۸په 

چړې طالبړان د ب ړخ ؛ اتباع په داسې حړا  کړې ووژ  شړو  څو تنه پوځي اواس  بارايت

د اسالمي امارت د مسؤلو مقاماتو په اوړد چړون هغړه شړیبې . مرکز مزار  یف ته ونوتل

درک وړه لېیړده او  د ېپ ومات اوغیړر دېپ ومړات و کرشاوو طالباوو تهو؛ کامال جنېي وې

ما ه خ ه دا چې له هر اړخه او له هر دول ي تو یر څ ړه پړه مس سړل ډو  ډتې کیړدلې 

هړم هړدف  چې د جنېي او غیر وورما  حالد له وجې دې ایرا  اتبړاع؛ وویو امکان داو

چړې دغړه کسړان د م قړا او  ګرځیديل و  او م ک  جنېي طالباوو دا فکړر کړيی و 

 . خ یيل خ ک د 

او ددې خ   امکان هم ويش رد کېدل  چې دا کار دې د شاميل ټ والې افړرادو د 

ترڅو ایران د طالباوو پر خالف یړوې لړوهې جېړيې تړه را ؛ یوه ساتش له م ې کيی و 

 . وپارو 

 

او بارحا  اسالمي امارت پړه هغړه ماړا  وومړوړې پیښړه پړه ک کړه توګړه وغندلړه 

د پیښړې پړه بړاب بړې پړرې ت قیقړات ؛ ایرا  دولد ته یې اط ینان ورکي چې چ  و د 

 . عام ی  یې پیدا او د عدالد منې و ته هې وسپار ، وکي 

خو ایرا  چارواکي س  و احساساتو اخیسړ ي وو داسړالمي امړارت غړ  تړه یړې 

 پولړو تړه چړې ایړران د افغاوسړ ان غړر ؛ خ ه تردې ځایړه ورسړېده، هېڅ غوږ کېنښود

وی د  لسېووه تره عسکر او لوهې وس ې ځای پرځای کيې او ګړواه یړې وکړي کړه پړه 

اقطال  دهغوئ ددیپ وماتاوو قات ی  ورته ووړه سړپار  يش وړو پړه افغاوسړ ان بړه ح  ړه 

 . وکي 

په مقابل کې د اسالمي امارت تعیم مرحوا مال م  ړد ع ړر م اهړد ایراویړاوو تړه 

جنړا او تور د ، ی له هوش او تړدبیر څ ړه کړار واخ ړئچې د احساساتو پرځا: وویل
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باید ټو  مسړایل د خړ و لړه الرې حړل کړيو ، دواړه ګاووډ  هېوادووه یو، حل الره وه ده

تړه ګټړې ( اسړالا د ښړ نه قووتووړو) له جېيې څ ه مقابل لور  او د ایران او افغاوس ان

 . رسی  

ځړړې او د یرغړړل لړړوی مړړال قړړاحب ر  چړړې ک ړړه د ایړړرا  واک نړړو غړړورځې پر 

 وو د خپل هېواد پولوسړات و او دفړاع تړه یړې ترګووړه؛ ګواښووه ولید  چې وه په کراری  

چې افغاوړان د جېړيې هړوی : ایران ته یې په ډاګه وویل، افراد له دروو وس و رسه ولې  

خو که د یرغل او ت اوت مو ړويل حرکړد مړو هړم ؛ وه لر  ب کې س ي  او س وماوه د 

 ۍ س ې  به دررسه وجنېی و او تر اقفاان پورې بړه مړو د ال ړه پړاک وو تر وروس؛ وکي

 . په ورصت وځغ وو

ایراویاوو چې د مرحوا مالقړاحب او اسړالمي امړارت جړدید او لړه خپړل هېړواد 

اوارضیي متامید رسه د ځان ځارووې ترکچې مینړه ولیدلړه چړې هړیڅ تسړامل او چشړم 

مداخ ه وکړيه او پړه ډیړر حک ړد ( نه ایخام) وو د ایران لوی مرش؛ پوشۍ ته وه د  تیار

 . یې خپل پوځووه او وس ې د افغاوس ان له رسحداتو څ ه وروس ه او پرشا کيې

ه دا ډو  د اسالمي امارت د واک نۍ پړر ماړا  طالړب مرشړاوو تړه داسړې اطړالع 

ورسېده چې د هیواد د خ یځي سی ې ونېرهار په پوله د ګوش ې ولسوالۍ پړه مربوطړاتو 

ان له لور  په قفر  وقطه کې څه خړالف ورتی شړوې او پاکسړ اویان څړو کې د پاکس 

وړو د امړارت لړه لړور  د رسحړدووو او قبړای و چړارو د وتیړر ؛ قدمه وړاودې راغيل د 

، مرحوا مولو  جال  الدی  حقا  رح ه ال ه په مرش  لوړ پړوړی پړالوی وټاکړل شړو

، رسه یړې لړه ویړ دې ولیړد لړه مېشړ و قبړای و مرشړاوو ، هغو  ووموړې سی ې ته والړ 

حقایا یې ځاو ه مو وا کي  او دا خ ه هې درک کيه چې پاکس اویان پړه رښړ یا هړم څړو 

حقا  قاحب رح ه ال ه په هامغړه ځړای کړې د پاکسړ ان لړه ؛ قدمه وړاودې راغيل د 

 . یې ورپه ګوته کيه( پېپ قدمي) رسحد  مسبولینو رسه ولید  او د هغو  ت اوت
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مېړر مولړو  ،   مسړبولینو د څړو ورځړو ما ړد غوښړ نه وکړيهد پاکس ان رسحد

ترهغې موو  مط بړی  شړو  وړه یړو او " چې : جال  الدی  حقا  رح ه ال ه ورته وویل

پ پ و سرتګو مو س اسو شاتا وه و  لیدل  موو  بیرته وه س نی و او په دې لړوړو ژورو 

 . کې درته اړوو 

غړ  چړې مړوو  سړ ايس اودېښړنه لیړرې بیا د پاکس ا  چارواکو له لور  حړا  را 

کوو خو که دغه موضوع ل  رس ي بڼړې تړه واړوئ او د مطبوعړاتو پړه مړخ تړايس د یړاد 

وو دا به د اینړده لپړاره هړم ګټړور ع ړل ؛ ت اوت یکر وکيئ او هم یې د حل یادووه وکيئ

 ، و 

ه  ړه مړو ولړې ، چې تايس ک ه ت اوت ته مټې بډوه ې: دامارت پالو  ورته وویل 

هامغړه وو چړې ک ړه وومړوړې !؟ بوعات وه خړ و  چړې اوی مطبوعړات خړ وئمط

س ووزه حل شوه او پاکس اویاوو خپ ې مورچې شاته کيې وو د اسړالمي امړارت وفړد لړه 

خو م أسړفاوه پړه وومړوړ  سړی ه کړې د اسړالمي امړارت لړه . سی ې څ ه راس ون شو

کې پاکس اویاوو لړه لړو  دورې وروس ه د غالا حامد کرت  او غالا ا ف غني په دورو

 . ک ومرته تیاته قفر  وقطه هضم کيې او پېپ قدمي هې کيې ده

ه دا رات د امارت د دورې پر ماا  ډیوروډ الی  ته و دې د تورخم په ساحه کړې د 

د پاکسړ ان حکومړد غوښړ ل چړې د یړادې پېښړې د . پاکس اویاوو هو ميى وموود  شړو

د والید مسبولینو له لور  لړه ،   ته ور واوړ څېيوې لپاره په ډیوروډ کرښه تورخم لور 

لوی مړال قړاحب ر  ورتړه اجړاته ورکړيه ، مرش مال قاحب وه هداهات وغوښ ل شو 

پړوځي او حکړوم ي درهيشړ کړې بړه وړه ؛ خو پړه سړاده لبړای کړې، چې را وا دې وړ 

که څه هم دا خ ه په دو  ډهره دروه متامه شوه خو بیا هړم پړه سړاده جړامو کړې . راځي

 . غ ل او خپل ت ق قات هې تر رسه کي را
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بیا څه موده وروس ه چې ک ه څه طالبړان پړه ډیوروړډ کرښړه اخړوا تړه واوښړ ل وړو 

ځکړه چړې وای تاسړو تمړوږ ، پاکس ا  پوځ اوو غوښړ ل چړې پټکړي تړرې لړرې کړي 

( پټکړي) موږ م بور هو س اسو هوو فړارا، دول ي/رس ي هوو فارا راباودې لرې کيى وو

او هغړو  هړې دې ړه پرېنښړود  چړې ، طالباوو س د مقاومد وررسه وکيخو ، لرې کيو

 . پټکي ترې لیرې کي 

بولړدک اووړورو ، کړووي، بړ ک ټړاڼي، دغه ډو  پیښې له پاکس ان رسه دغړالا خړان

رسحد  پولوکې څو واوره م ي تړه راغړيل چړې اسړالمي امړارت پړه خړورا جړدید او 

 . حک د دفم او خاموشه کي 

سرتو مصړال و او د افغاوړاوو لړه وړبض رسه د ، و ميل ارتښ ووودافغاوس ان له لوړ

چې د پاکسړ ان د عړوامي ؟ اسالمي امارت د وفادار  به تردې بل ښکاره ثبوت څه و 

ویشنل ګوود مرشړ اسړفندیار ويل یړې پړه ډېړرو مرکړو او وینړاوو کړې یادووړه کړو  او د 

د خړولې هغړه حکایړد ووموړ  هیواد د کورویو چړارو د پ ړوا  وتیړر وصړیرال ه بړابر 

راوق و  چې په کندهار کړې هړې لړه مړال م  ړد ع ړر م اهړد رسه د لیړدلو پړر ماړا  د 

اسړفندیار وایړې ) یادووړه کړيې وه( ډیوروډ الیړ ) افغاوس ان او پاکس ان حساسه موضوع

ته په کندهار کې له مال م  د ع ر م اهد رسه پړه دسړرتخوان : وصیرال ه بابر راته وویل

کړه دا د ډیوروړډ ! دا خ ه مې ورته وکيه چې امیړر قړاحب؛ مو خوړله ډوډ ، واسد وا

بړابر ویړل مړال قړاحب راتړه وویړل ، کرښه مو ومن ه وو دا ټوله مس ه/مشکل حل کیړ  

 !!( پاڅه او ځه خاهنه، دې( ګوله) کې ده دا مي 

که څه هم د پښ نو په دراوه ک  ور کې دا ډېره لویه او دروړه خړ ه ده چړې مې  ړه لړه 

 ې ح رې او دسرتخوان څ ه وشي  خو دا د امړارت اسړالمي د تعړیم مړال م  ړد خپ

ع ر م اهد رح ه ال ه له ګران هېړواد او مړوم  ولړو رسه د مینړې هغړه پوشړ ده رات وو 
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چې له بل وط  څ ه راغ   مې  ه هړې لړه خپړل دسړرتخوان څ ړه پاڅړاوه او لړه هېړواد 

 . څ ه هې ورته د وت و امر وکي

دهیواد له اريض متامید څ ه په ټینېه دفړاع کړيې  مي امارتخالقه داچې داسال

او د واک نۍ په ماا  یې دهیړواد یړوه لویشړد خړاوره هړم کړوا ګاووړډ  وړه ده غصړب 

 . کيې
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 دراتــودی مخـالمی ونابـارت اســـام

 

 مولو  سید مطیم ال ه خ ويت

 وویسنده واګاه امور سیاس  وجاادی کشور

 

دور ات توصړبات حړا بئړوئیم واعړرتاف کنړیم کړه ، داریمبیایید پرده ات حقایا بر  

درحقیقد امارت اسالم  وو د عظیم خداوودی وکاروان خوبړان ایړ  امړد درکشړور 

دشړوار و فړرات و وشړیب  آتمون های، بود که هنوت بسیاری ات مردا آن را درک وکرده اود

وتړاریخ  بیشرت قدو و قفای رهړروان ایړ  کړاروان را ثابړد سړاخد، های ای  دو دهه

ویز شاکاری ها واب کارات امارت را به خاطره ها سپرده و ات آن یک به یړک یړاد خواهړد 

 . کرد

هنوت دیر وشده ومردا خوب به یاد دارود که چاره هړای مړزدور بړا اسړ فاده ات وړاا 

بړاتی ، جااد با خون شادای کشور که در برابر ت اوت شوروی هړا شړاید شړده بودوړد

ب که عوض اقامه وظاا خالص  عړ  ، ن شادا را به مس ره گرف ندآرما کردود و وه تناا

آغات کردود و کشور را بړا خطړر  به جان هم اف یدود وجنگ های یات البین  را، درکشور

 . ت زیه وم ک الطوایف  م کوا ومردا را هواره و به پریشاو  های تیادی روبرو کردود

یخ کړوب  بړر سړینه هړا و مړ، وحشړد و بربریړد، ظ ړم واسړ بداد، چپاو ، جرایم

تن ، رقص مرده ح   ه ک حقوو اوساو  و جنایات گوواگوو  درکشور ب  داد مړ  تد

 . ات و ات و ات گف ه و وامو صام فریاد م  کشیدود، و مرد م د
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اکنړون ایړ  جاویړان مړزدور کړه شړار کابړل را بړه  و جای بسړ  تأسړف اسړد کړه

درسفره اشغالئران امریکړای  گړردهم م روبه تبدیل کرده بودود به مثل گرگ های لنگ 

 !؟ ج م شده اود و س   ات دسد آورد ها و متدن م  توند

ه ی  بود که کاروان طالبان تیر قیادت امیړر فقیړد امړارت اسړالم  امیراملړومنی  

، مال م  د ع رم اهد رح ه ال ه ات بی  مردا بروت کرد وه ړه ای م ړد ات ایړ  کړاروان

ودود ووظاا امارت اسالم  در بیشرت ات وود و پن  فیصړد به قدو جان وما  اس قبا  من

خړاک کشړور حړاکم گردیړد امړارت  کړه م ړړد وعظ ړد اسړالا را بړه امړد الاړاا کړړرد 

 . اوداخد، ومس اموان را به یاد خ فای اسالا که اقال به باد وسیان رف ه بود

 اگرشاکاری های دوران امارت اسالم  را بنویسیم یک ک اب ض یم ات اح ړوای

 . ات آن یادی منائیم، آن واتوان خواهد بود چه رسد که در ای  فرشده

م  خواهیم رصف یک  ات شاکاری های امړارت اسړالم  را فرشړده ، اما دراین ا

یکر منائیم که امارت اسالم  آن را با وجود ظروف وړاگوار جنئړ  وتوړایرات ظاملاوړه 

آن منړم پدیړده تبړاه ، باوت ساخدآن اب کاری که جااویان را م، او اا داده بود، جااو 

چیزی کړه جااویړان و برشړید را تادیړد ، بود( قاچاو و پرسو مواد م در، کشد) ک 

م درات رسارس کشور را آغوشړ ه سړاخ ه بړود و م ړو آن کړاری ، در آن تمان، م  کرد

 . سال وآساو  وبود

قاچړاو و پروسړو ، افغاوس ان در ردیف دوا کشړورهای قړرار داشړد کړه کشړد

، م در درآن تروی  یاف ه بود ومردا و جااویان کامال ات ج و گیری آن عاجز بودوړد مواد

چړون درآن تمړان مسړبو  ریاسړد چاړار سیاسړ  وتارت خارجړه ] م  خوب بیاد دارا

امارت اسالم  بودا وای  ریاسړد توقیړب امړور کشړورهای اروپړا وامریکړا را بړدوش 

تدیاد مواد م در در افغاوس ان شړکوه مړ  ات ا که جااویان به وینه ات ادیه اروپا[ داشد

 ۵۰۰منودود و چنان به فغان رسیده بودود که آن ات ادیړه بړرای م ړو ایړ  پدیړده مب ړغ 
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می یون دالر امریکای  ت صیص کرده اعالن کرده بود تا به وسی ه موسسات م ړل م  ړد 

دار ات راه های م   ف به مردا ک ک شود تا مردا ات کشد ایړ  بوتړه ما ړک دسړد بړر 

م یړارد هړا  ح   ه ی  اکنون کشور های بسیاری اود که غرض م و مواد م ړدر، شوود

دالر مرصف م  منایند اما منړ  تواونړد ایړ  بوتړه تبړاه کړ  را ات کشړور هړای شړان ق ړم 

 . وق م منایند

لک  امارت اسالم  بدون دریافد یک افغاو  پیسه ات کداا کشړور خړارج  و یړا 

طړ  یړک فرمړان امیراملړومنی  ج ړوی ، جړود مشړکالت و فقړرو بړا و ، وااد بی  امل   

وړه جرئړد ، کشد کوکنار و خش اش را گرف ه و احدی در افغاوس ان بوړد ات آن فرمړان

 . کشد م درات را داشد و وه م  تواسد مواد م در را موام ه کند

دلیل اش ای  بود چووکه امارت اسالم  ات بی  م د و مردا اش تشکیل شده بړود 

مردا و م د ه ړه ات جړان و ، اش ق ب و یه  مردا را فریف ه خود ساخ ه بود وخدمات

 . م  صاوه اطاعد م  منودود، فرامی  امیر املومنی  فقید د  فرمان م  بردود و ات

تکرار م  گړویم بړا وجړود فقړر وتنئدسړ   کړه دامړ  گیړر م ړد ومړردا مړا بړود 

م خړوب عایړدات  ومشکالت تیاد اق صادی وجړود داشړد وحاقړالت خشړ اش منبړ

مړیالدی بړا قړدور  ۲۰۰۱برای مردا ویز به شامر م  رفد اما امارت اسړالم  درسړا  

ایړ  ، م نړوع قړرار داده شړد قاچاو وپروسیو مړواد م ړدر، که در آن کشد فرمان یک

بوته ما ک درمتاا کشور برچیده و ریشه کړ  گردیړد ومړردا ات کشړد آن کړامال دسړد 

لړد ، ه اف  ار اینسد که مردا بدون اینکه شړکن ه شړوودبردار شدود وات ه ه بیشرت مای

خسړاره مړال  برداشړد ، وکوب و یا توایب شوود و یا ب اطر ات بی  بړردن کشړد آوړان

ات کشړد مړواد ، مردا با رضا ورغبد واظاار اطاعد ات فرمان امیر گراوقدر شان، منایند

عزیز ما افغاوسړ ان بړه  وای  بوته تباه ک  درآن تمان ات کشور م در کامال دسد کشیدود
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ک   ق م وق م گردید وای  اب کړار واف  ړار هړم وصړیب امړارت اسړالم  شړد وفرمړان 

 . م اکره ویز در جریده رس   امارت اسالم  ورش شد وکاپ  آن ییال آورده شده اسد

هنئاا که ای  فرمان ات رادیو قدای  یود ورشړ گردیړد  هنوت فراموش وکرده ایم

مغرضړان ودشړ نان امړارت ، ی  فرمان ویز پړر روړگ وچشړ ئیر بړودواس قبا  مردا ات ا

وئران شدود و دسد به تب یغات تدود کړه ، اسالم  ات ای  شاکاری ودسد آورد امارت

گویا واقوید امر خړالف آن اسړد کړه رادیړوی  یوړد طالبړان میئویړد یونړ  کشړد 

هبیړد م ړل  ه ی  بود که یړک، خش اش کامال مسدود وشده ای  تب یغات طالبان اسد

م  د رسام وارد کشور شد وت قیقات را ات وزدیک آغات کرد تا بفا نړد کړه درحقیقړد 

 ؟ کشد مواد م در در کشور باقدور یک فرمان خال  مسدود شده یا خیر

، مړیالدی ۲۰۰۱  بود که هبید م ل م  د با قدور یک راپورمفصل درسړا  ه 

قریړه را کړه خړود  ۲۰۰۰یشرت ات به رصاحد ووشد که هیبد م ل م  د در افغاوس ان ب

رسوی کردود ویک بوتړه خشړ اش را درایړ  دو هړزار قریړه رسوی ، آوان خواس ه بودود

شده ویاف نړد وع ړال دیدوړد کړه امړارت اسړالم  بړدون اعړام  کړداا فشړار و مصړارف 

تواوسد مواد م در را دررسارس کشور ریشړه کړ  منایړد وبړ  بړ  سړ  خالقړه راپړور 

یړاد شړده درپایړان ویړز وقړل شړده  و کړاپ  چړارت ارایه منړود رتم اکره را ط  یک چا

 . اسد

ای  منووه ای ات شاکاری هړای امړارت اسړالم  در کشړور بړود کړه در راسړ ای  

امروت امریکړای اشړغالئر بړا م  ړدی  وړاتو و  کړای ، م و مواد م در او اا داده بود

، ر کړه قړرار داشړدقړف کشد م درات را در کشور وه تناا بړر حالړد، بی  امل    اش

پروسیو و قاچاو آن را درکشور ات قفر به بړاالتری  درجړه ، ب که کشد، حفظ وکردود

 . ردیف او  را درجاان کسب کرده اسد، گسرتش دادود و حاال افغاوس ان درای  مورد
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با تبړاه  مړادی ومونړوی ، افغاوس ان بود ات اشغا  اش توسې امریکای  ها وواتو

ما ات یړک طړرف ات اثړر ربړاران بړ  رحاموړه وق ړل هړای عړاا  اگرکشور، روبرو گردید

غړارت و ، توسړې امریکړای  هړا بړه ویراوړه وم روبړه مبړد  گردیړد ومړردا را بړ  امنړ 

موجودیړد توړدان ، یورش های شب هنئړاا، وبودن تمینه تو یم ومکاتب، اخ طاف ها

رگ مړواد های ش ص  وتورمندان تادید م  کند ات سوی دیئر ای  کشور بړه مرکړز بړز

م در ویز تبدیل شده و حیات می یون ها افغان را بړه م ړاطره اوداخ ړه اسړد وبیشړرت ات 

ب ړ  ه ړی  اسړد ات ، می یون ات ه وطنان ما به ای  بیامری ما ړک مو ړاد گشړ ه اوړد ۳

 !؟ دسد آورد های مام هنده سا  اشغا  درکشورعزیز ما افغاوس ان

مریکای  ها واداره دسد وشړاوده شړان اکنون ع وا مردا و م د ات اعام  ونئی  ا

هر ریپ ب ند وعاممه بر رس را به گامن طالړب و وړاج  خړود  چنان به س وه آمده اود که

 ومړردا آن تمړان دیر وشړده، م  داوند و تشنه وار او ظار برگشد دوباره شان را م  کشند

مړارت هنوت توده هس ند وکاروامه ها و خړدمات م  صړاوه ا( حاک ید امارت اسالم )

هنوت بر رس تبړان هړا موجړود وه ړه آن را بیړاد داروړد و ات سړوی دیئړر م ړد  اسالم 

مظ وا ما ویز ت    وحشد و مظامل اشړغالئران و مړزدوران شړان را بړه خړوب  ت ربړه 

 . کردود

وړا اومیړد ، گړروه وواړاد هړا، امروت م د مظ وا و رو یده کشور ات ه ه باوړد هړا 

 رگشد دوباره طالبان دوخ ه اود وعاشړقاوه قړدوا شړان رایئاوه چشم امید به ب، شده اود

وویړد فړ ل ویړز فضړای کشړور را کړامال گړوارا  بر دیده های خود م  کشند درحال  کړه

ساخ ه امید اسد به تودی ان شاء ال ړه وظړاا  عړ  آتاد ومسړ قل امړارت اسړالم  بړه 

 . آورده شودمااجری  و م اهدی  ه ه بر ، مویوبی ، کشور بات گردد و آرمان شادا

 و ما یلک ع   ال ه بوزیز
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درمورد منم کشد خش اش که در جریړده ورشړ  فرمان امیر املومنی  "رح ه ال ه"

 : شد وه چنان چارت  که راپور م ل م  د را خالقه وشان داده اسد
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 اسالمي امارت مرکزي واکمني رامنځته کړه

 

 ډاکټر عبدال نان ه د

 شاعر او دطب ډاکټر، لیکوا 

 

 خړو، د افغاوس ان په تاریخ کې د م وک الطړوائفي دورې م کړې هړم راغ ړې وې

 . وه ېطوائفي بی ي بېسار الدوره او ه  ه موجوده م وک  دټوپکیاوو

چړړې م اهړدی  پړړه شړړینديل ډو  کابړړل تړه ونوتړړل وړړو م ړړوک  کړړا ، ت۱۹۹۲پړه  

و خطړر یړدلکاو دهیړواد دت زیړه ، الطوائفي او سی یزو حکوم ووو وور هم تور واخسد

که څړه هړم ه  ړه م اهړدینو دقړبغد ال ړه م ړدد  پړه مرشړ  یړو ، وشوور هم تیات 

 . خو دغه حکومد تر پایه هم له ارګه ووه ووت، حکومد جوړ کي س بولیک

څ ه رسه پاشړيل وه او لړه ډیړرو هڅړو  دا چې م اهدی  د جااد د دورې له  وع

وړو کابړل تړه هړم پړه ه غړه  ،و شړګووړد رسه م  ړد وړه  رسه رسه د جااد تر پایه پړر یړوه

هغه وخد هړر ګووړد د خپ ړې مف وحړه سړی ي مط ړا ،  و شم ش ید حالد کې داخل 

دکابړل ، یوات  د هیواد پای  د د څو واک نیړو شړاهد و، وور هیواد خو پری ده، واکدار و

او دغړه وړې پړاچاۍ ډیړر  ېوې وش واحیې پر څو واکداریو ع ال ت زیه ېښار م دود

دوی پړه خپړل میړند کړې تړر ټولړو ، وېشړ په ښړکر وړاود  رسه ښکرژر د یوه او بل په 

چې په تړرڅ کړې یړې د کابړل ښړار د ويولړو ترڅنړا ، خووي  جېيې وکيې ېبد ېډیر 

او جړال  د تنظی ووه دغه م وک الطوائفي، تره کاب یان هم په شاادت ورسید  ۶۰تموږ 
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سړ ېووو وړو  د هیړواد ګړوټ ګړوټ د ب کې، واکدار  یوات  تر کاب ه م دودې وه وې

 . پاچایو شاهد و

هر والید او هرې ولسوالۍ ځان ته حک ران او هغړه بیړا لړه خپړل یهړ  رسه سړم  

هړر قومنړدان بړه د خپ ړو عوائړدو د ، هر قومنړدان ځړان تړه پاچړا و، ځان ته قاوون درلود

 . ج وه کولو په پار د ولو ځورولو اوشکولو لپاره پر عامو الرو پاټک درلود

ې خپل رس  او ظ م دومره اوج تړه ورسړېد چړې هیچړا هړم ځړان د په ټو  هیواد ک

وې چړې خړود رسو شړپه سړ ېووو دايس پېښړې رامیړند تړه ، و ب   شخپل ما  مالک و

پېغ ړې او کړم ، ټوپک ساالراوو له خ ېړو د مړالووو او پیسړو تړر څنړا ميوښړې ښړځې

 . ع ره کان په تور بوت ل

یوه مظ ړوا هیړوادوا  پړر عریضړه د وخد حاکم دومره بې اخ یاره و چې ربا  د  

شړاته ولیکړل چړې ، چې ښځه یې یوه تور واکړي قومنړدان پړه تور ځینړي ګرځړويل وه

"قومندان قاحب توپ واپو بدهید" وور د چا وی او اخ یړار وړه و چړې دا ډو  ظړامل 

 . ته هم تر قاحب پورته څه ووایې

وات  ګاووړډ  یړ، وی وشړټولنې څ ه منړزو   ېافغاوس ان په مط ا ډو  له ويیوال

خړو هغړه هړم لړه  مړه او ، ېهیوادووه و چې د خپ و ګټو په خاطر یې څه رابطې درلود

 . یالل ه ډکې

د بارویو چارو د وتارت د ترشیفاتو یوه مامور کیسه کوله وایې ربا  پاکسړ ان یړو 

ک ه چې هړوایې میړدان تړه ورغ ړ  پړه سړفر کړې د مسړوود خړاص ، رس ي سفر درلود

ومیړدان تړه پړرې وړه ښړود او سړفر بیرتړه  ربا  د مسوود کساوو،  وشکسان وه و ځای 

 . په دايس حا  کې چې مسوود دربا  خپل قومندان و، وشلغوه 
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د وخد حاکم قبغد ال ه م دد  د ج وید یو قومندان د یوه ښړکاره ظ ړم لړه  

 ېو  پړر ارګ یړې برېښړنا او اوبړه بنړدشړد قومنړدان خواخړوږ  را ټړو  ، ام ه بند  کړي

 لړه پریکړيې پرتړه م ک ړېدکړومې  و چړې قومنړدانشړم دد  م بړور باالخره  ،کيې

حړزب ، جنړبپ، د کابړل پړه ښړار کړې د ارګ شړاوخوا د حړزب وحړدت. کړي  خويش

حرکد اسالمي او څو وورو تنظ ووړو جړال ، ات اد اسالمي، ج وید اسالمي، اسالمي

 . وجال حک راوۍ او جال جال قواوی  موجود و

وکي  چې تړاریخ یړې لړه  دومره ظ  ووه او پر ولو میند کېپه خپل  ټوپکساالراوو

دوی د خپل رقیب د ښه سوځولو لپاره هر وخد په ظ  ووړو کړې ، یادولو هم عاجز دی

یړې دسړ ي پړه ایشړو  بړه مثال له یوه بند  به یې رس پرې کړي او بیړا ، وو  ووښ ووه کو 

و دې تړه بړه دوی رقړص و، تنه غورځیده بې رسه ک ه چې به هغه، ویو تی و کې واچاوهش

پړر  کړي  او پړه ( سړینې) د حزب وحدت کساوو له لسېووو پښ نو ښړځو يت، مرده ویل

دا ډو  د خ ېړو پړه رسووړو کړې ، څو پارس ه کې یې سیاف ته دت فې په ډو  ور ولیړ  

دوی بړړه حام ړه ښړړځې د ، می ووړه ټړک وهړړل هړم د بنړړدیاوو لپړاره یړړو ډو  شړکن ه وه

، تر څو د دغه خاص حالد متاشړه هړم وکړي ، ه وسات ېلینېیدلو تر وخد له ځان رس 

بړه یړې او هړر ډو  وحشړد  ونوتړل بړه، په کابل کې چې به یې هړر کورتړه تړه وغوښړ ل

د ارګ پړه وامړه واکړدار هړم پړه مرکړز کړې او هړم پړه . چا یې ځواب وه درلړود خو، کاوه

الی ووړړه د هیړواد ټړړو  و ، والی ووړو کړړې لړه هړړر ډو  وفړوی او حاک یړړد وړړه بړې برخړړي و

 . وېشووه منل  ې پکېټاکن لینو، دمو تر پایه هم د مرکز امر او، خپ واک و

چړې هیړواد ت زیړه  وپه ملسون دې ته تیړار و وووهیواد ود شام  والی ووه د ګاووډه

دوی بړه پړه ښړکاره د . او خپل ځان ته د خراسان په وامه یړو مسړ قل هیړواد اعړالن کړي 

  «. ه رستمی  خراسان خوش امدیدب»: لیکيل وه شام  د رسحد  والی ووو پر درواتو
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ولو تړر ټولړو خطروړاک او وړا امنړه حړاالت ت ربړه ، حاالت ور  تر ب ې خرابید 

ټوپړک سړاالران ور  پړه ور  قړو  . هیڅوک وه پوهید  چړې اخړر بړه څړه کیړ  ، کو 

کید  چې څومره به څوک ډیر وا اه ه او ظامل و پړه ه غړه کچړه بړه یړې د قړدرت سړاحه 

یوات  د خپړل رسامړ  او د عړزت سړات و ، له بې دفاع ولو څ ه هر څه هېر و. یدلهپراخ

 . ته حیران و

په دغس وامساعده حاالتو کړې ال ړه ج د دې خړاورې د یړوه م  ړص او دردمنړد 

د یړوه ظړامل  ېپړه تړه کړې د خپ ړې سړی ( مال م  ړد ع ړر م اهړد رح ړه ال ړه) بچي

دا وخد مال م  د ع ړر م اهړد د کنړدهار ، يوړاود  د مقاومد فکر پیدا ک قومندان په

سنېسار په سی ه کې پړه یړوه م ړيل مدرسړه کړې د جاړاد د  میوود ولسوالۍ د والید د

د دیني ع ومو پړه تدکړيه بوخړد دی چړې د هیړواد او  وخد له څو م دودو م ېرو رسه

حاالت یړې یړوه دايس مقاومړد تړه م بړورو  چړې ګټړل او بړدلون یړې بی ړي  ېسی 

خو هغه پر ظاهر  وسړائ و او بی ړي وامسړاعدو حړاالتو حسړاب وړه ،  وام ک  ښکار 

هغه او د هغه څو م دود م ېر  یوات  له خپړل رب رسه وعړده کړو  چړې څړو ، کو 

 . مو توان و  موجوده حاالتو ته به مثبد بدلون ورکوو

، مالم  ړړد ع ړړر م اهړړد د هغړړو م اهړړدینو لړړه ج  ړړې څ ړړه و چړړې طالبړړاوو

کړه ، او قاطوید رسه پینوړدل  و  دالور ، تقوی، ېو په دیاودم اهدینو او د سی ي خ 

څه هم په سی ه کې وور دايس کساوو شړ ون درلړود چړې تړر مړال م  ړد ع ړر م اهړد 

خو هغه رښړ ینويل او دیاوړد چړې پړه ، رح ه ال ه یې ع  ي او جااد  شارت تیات و

 . کیده ترسرتګو غه کچه وهپه وورو کې په هام، کې و لوی مال قاحب رح ه ال ه

د کنړدهار  مړال م  ړد ع ړر م اهړد تکا  د اکټوبر په لړومي  اووۍکړې ۱۹۹۴د 

 ۳۵پړه سړپی  جومړات کړې د خپ ړو  ېد حړوض مړدت سړی  ۍولسړوال وال ید د ژړ 

 . م ېرو په درلودلو رسه د ش ه فساد په وړاود  دمقامد او خپل ش ون اعالن وکي
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او مړال م  ړد ع ړر م اهړد  داچې له یوې خوا د کندهار په م اهدینو کې طالباوو

پړه ډیړر کړم  وړو، ووېک شارت درلود او له بل پ وه خ ا له فسړاده سړ ي  او مایوسړه و

دینداره خ ا په جوپو جوپو له دې بې وسړه او م ړدود ډلېړي رسه  ېوخد کې د سی 

دینړداره او پړر کړور واسړ و م اهړدینو خپ ړې  ېپه دې وخد کې د سړی ، شو  یوځای

 . د دوی په اخ یار کې ورکي  ېئې او پیسوق یه وسا، وس ې ېټول

په لنډ وخد د هیواد لړه م   فړو سړی و طالبړان او تاړه دینړدار م اهړدی  پړر مړال 

او دکنړدهار لړه تصړفیه کولړو وروسړ ه دا ت ریړک د  شړو  م  ړد ع ړر م اهړد را ټړو 

کې هم د فساد په وړاوړد  مقاومړد  وع  په وورو والی ووو هخ ېو په غوښ نه او مرس 

او دوه کالړه وروسړ ه یړې د هیړواد د تیړاتو والی ووړو پړه شړ و  کابړل هړم تړر خپړل  کړي

له هغه وروس ه پړه لنړډ وخړد کړې طالبړاوو د هیړواد شړاميل . ترصوف الود  راووسد

ټړو   پرتړه لړه بدخشړان او پن شړیر دا وخړد، ف  ړه کړي  ېوالی ووړه هړم یړو پړه بړل پسړ

 . تس ې الود  راغ  تر  افغاوس ان د طالباوو

، وبان که څه هم له سیاسد او له ويیړوالې ټړولنې رسه پړه توامړل کړې واب ړده وطال

په ډیړر لنړډ . وخو د خپل ولو له غوښ نو او د هغوی له وبض رسه تر بل هرچا ښه ب د و

والی ووو او مرکز ټولې وړې او غټړې پړاچاۍ وويولړې او پړه ټړو  هیړواد  د وخد کې یې

خوښړي رسه برابړر یړو واحړد وظړاا میړند تړه  کې یې دیو مثايل ام  تر څنا د خ ېو لړه

کړوا ادار  وظړاا لړه منځړه    او ک ووس ي وحشد له ام ړه چړېد ټوپک ساالر ، راووړ

، بیرتړه یړې د ټولړو ادار  واحړدووو پړه فوالړه کولړو رسه د هیړواد  و او غړرب، ت    و

پړر یړوه شړفاف او پیړاوړ  وظړاا رسه را ټړو   تر یوې قوماوړدې الوړدې شام  او جنوب

 . کي 
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 : طالبانو څو عجیب امتیازي صفتونه د

او په دې برخړه کړې یړې هړر هغړه څړه غالکړي   ولوميی ټوپک ساالران ټو  غ ه و

، آن الوتکې او ټاوکووه یې هم پرته او بیا د کباړ پړه بیړه خړرڅ کړي ، چې السه ته ورغ ل

یړد املړا  د ب، خو طالباوو ته د بید املا  یوې افغاوۍ هم بی ي تیات ارتښړد درلړود

ماړړامت او وسړائې یړې ج وړړه او پړه خپ ړو ډیپوګړړاوو کړې لیسړې بنړړد او ، ټولړه وسړ ه

 . م فور کي 

رې شړ ون او د مرکزیړد تصړور اد یړوې اد، په ټوپک ساالراوو کې د مرش اطاعړد

هرڅوک پر خپل رس د خپړل ځړان واکړدار و چړې څړه یړې تړه غوښړ ل ، هم واشوو  و

خړو بړالوکو طالبړان ، وړه وهړم ې او توقیب څوک او بیا یې د پوښ ن شو هغه یې کول 

هړرې ژبړې او ، طالبان کړه د هړر قړوا، وبیا د یوه امیر ترقوماودې الود  ټو  رسه م  د و

ټولو تړه د خپړل امیړر مړال م  ړد ع ړر م اهړد رح ړه ال ړه امړر منړل یړو ، وهر س د و

ره مال م  د ع ر م اهړد رح ړه ال ړه پړر خپړل پړو  او رعیړد دومړ، عبادت ښکاریده

حاکم و چې په یوه فرمان رسه یې ټو  چارواکي منفک کول  او هر څه یړې لغړوه کړول  

هغه د خپل اق دار په وخد کې خپل تر ټولو لوړ پوړ  پړوځي چړارواکي خړايل . وایش

تمړا پړه ، و چې د شکاید کولړو جړرآت وکړي شهیڅوک هم پیدا و، سال او کورته ولی  

ه هغړو کړې پډیر م   ف چارواکي چې  ۶۰تر  یاد د  چې هغه یوځل په یوه فرمان رسه

ټو  یا منفک او یا یړو د بړل ، شامل وو او وور قاضیان، پوځي قومنداوان، والیان، وتیران

 . خو دچا دشکاید اوات پورته وشو،  پر ځای مقرر کي 

طالباوو په ټو  افغاوس ان کې د یوه پیاوړ  مسړ ې وظړاا پړه را وسړ  و رسه م ړوک 

اد ت زیې ته د تل لپاره د پای ټکي پړه ښړودلو رسه یوځړل بیړا د ولړو الطوائفي او د هیو 

د طالبړاوو پړه ، و واحدووه چې مک ړل لړه مینځړه ت ړيل ېټو  هغه ادار . هی ې وغوړولې
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دغه مثبد بدلون خ ېو او ويیوالې ټړولنې ډیړر ښړه . شو بیرته له رسه فوا   واک نۍ کې

 . اس قبا  کي

نړدهار والیړد د ط ړوع افغړان ورځپړاڼې پړه یو وخد د ک( ددې کرښو لیکوا ) ته

سړ د م ړاثر او ، ونړووتار  ب ویاود عيل ارغنړدا راډیو د    يس، دفرت کې واسد وا

ع یبړه خړاطره  وومړوړ ، په اړه د تاثر غوښ نه وکړيه دامارت ما یې، خوشاله مالومیدی

لړو پړه دوه کاله م کې دغه ځای ته د تړو خړاطرو د تړاته کو  ووموړ  وویل» : بیان کيه

او  چړری یړې څکړو ، یړو ګړروپ مېشړد و ټوپکیړاوو چړې ګړورا دل ړه د، وید راغ م

هغړه وخړد  ارغندا  ویړل !!. ووتييل يسپیې دفرت کې دغه  دط وع افغان ورځپاوې په

 خړو اوی چړې. پړه مړات تړه والړا تړه وور لړه کنړدهاره بیرتړه لنړدن، مې س د وژړ 

 ق  ووه او ک ابووړه ویړنم، ځای ک پیوټرووه په دفرت کې د سپیو پر دط وع افغان ورځپاڼې

او دا اف  ړار  وهه داشړ وو تما لپاره تر ټولو غټړه د ویړاړه خړ ه، ده هم فوالهورځپاڼه  او

 . سوب دینیوات  طالب ته م

ب کړې پړه ټړو  ، دا یوات  د ط وع افغان دفرت وه و چې دومړره تغیړر کړې راغ ړ  و

 . ن راغ  هیواد کې ډیر مثبد او هی ه ب ښووک  بدلو

و چړې طالبړاوو د وړورو غټړو خړدم ووو تړر شوو ځکه موږ په پوره یقی  رسه وی   

د  رسه رامنځ ړه کولړو څنا په افغاوسړ ان کړې د یړوه قړو  او مسړ ې وظړاا د بنسړې پړه

 . م وک الطوائفي او ت زیې م ه وویوله

خړړو د م ړوک الطړړوائفي او ، طالبړاوو وړور هړړم مث ړر او تړړاری ي خدم ووړه وکړي 

یې م ه ویو  یو له هغو تاری ي کاروامو څ ړه د  چړې هیڅک ړه بړه یړې تړاریخ او ت ز

  افغان ولو له یاده ووه وبايس

 لک ع   ال ه بوزیزومای
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 امارت اسالمی و جهان اسال 

 موفا افغان

 وویسنده وپنوهشېر

 

امارت اسالم  با متاا کشورهای جاان ب صوص رستمی  های اسړالم  روابړې 

احرتاا م قابل م  خواهد و بارهړا ایړ  خړواهپ خړود را ات طریړا ورشړ ویک و مب ن  بر 

اعالمیه ها و وشسد هړا بړا مناینړدگان کشړورها و رستمړی  هړای م   ړف ابړرات داشړ ه 

 . اسد

اگرچه فوالید ها و مبارتات امارت اسالم  ع ړال من رصړ بړه افغاوسړ ان بړوده  

ن خړودرا جړزء جاړان اسړالا اسد اما ات وئاه فکر و عقیړده امړارت اسړالم  افغاوسړ ا

داوس ه و ه یشړه مسړبولید خړود مړ  داوړد تړا در ه ړه حړاالت ب صړوص در حړاالت 

 . مشقد و دشواری در پا وی برادران و خواهران مس امن خود قرار داش ه باشد

هړر رستمړی  و در هړر وقطړه  ، امارت اسالم  مو قد اسد که مس اموان در هر جا

روړگ و وسړل بړرادر مړا هسړ ند چناوچړه ، موجړود جاان بدون در وظر داشد رسحدات

َوةٌ »: خداوود م وا  م  فرماید نُوَن إ خ  م  َا ال ُ ؤ  .( یون  مومنان با ه دیئر بړرادر اوړد) «إ منَّ

دوری مس اموان ات ه دیئر ات وئاه مسافد هړای ظړاهری و جړدای  م ړد مسړ امن بړا 

بړرادری میړان مسړ اموان را مرتهای ساخد کفار من  تواود ای  رابطه و عالقه اخوت و 

 . م نر ساتد و آوان را ات هم بپاشاود
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امارت اسالم  به قفد یړک حرکړد اسړالم  چناوچړه در حړدیث رسړو  اکړرا  

ق   ال ه ع یه وسړ م یکړر شړده اسړد خړود را در ه ړه خوشړ  و غړم مسړ اموان در 

 ړد متام  گوشه و کنار جاان  یک م  داوړد و هرگړز ات مسړبولید خړود در قبړا  م

مااجری  و رو دیدگان چشړم پوشړ  منړ  ، مظ وا ها، مس امن ب صوص مس ضوفان

 . کند

امارت اسالم  افغاوس ان ه یشه چناوچه رسو  ال ه ق   ال ړه ع یړه وسړ م مړ   

ړ ََ  م  »: فرماید م  َمثَړُل ال َ َسړد  إ َیا اش  ا  م  َوتََوړاطُف  ا  م  َوتَړرَاُح   ن نَي    تَړوَادهه  م  ن ړُه مثَُل ال ُ ؤ 

ړى ړړَار  وَال ُ  َّ ړٌو تَړَداَعى لَړُه َسړائ ُر ال َ َسړد  ب السَّ یونړ  مثړا  مومنړان در دوسړړ   و ) «ُعض 

مارباو  باه   و عطوفړد بړاهم ماونړد جسړد واحړدی اسړد کړه چړون عضړوی ات آن 

درد و .( سایر اعضاء با وی با تب کړردن و بیړدارخواب  ه راهړ  مړ  کننړد، بیامر شود

احسای کرده اسد و ات آن رو  برده و در حړد تړوان خړود در پړ   رو  م د اسالم  را

 . تالش ورتیده اسد، راه حل مشکالت ات طرو م ک 

امارت اسالم  افغاوس ان چون جزء ال ینفک ای  م د اسد و بړه یقړی  مړ  داوړد 

که چشم و امید مس اموان جاان به آواا دوخ ړه اسړد و دعاهړای مسړ اموان در جریړان 

. امدی جااد ع یه اشړغالئران بړا م اهړدی  امړارت اسړالم  بړوده اسړدای  سالیان م 

امارت اسالم  سو  و تالش م  مناید تا ای  آرتوها و امیدهای مسړ اموان را بړر آورده 

واموی و عفد آوان در مقابل دشړ نان اسړالا آوات ب نړد ، ساخ ه و در راه دفاع ات عزت

اوامړړر  ع و مړړروت و مرداوئړړ   کنړد و هړړر وړړوع خاموشړړ  در ایړړ  امړور را بړړدور ات

امارت اسړالم  بړا وجړود اینکړه در جریړان دو دهړه  اخیړر در دشړوار . مس امن م  داود

تری  حاالت قرار داش ه اسد اما بړات هړم هرگړز بړرادران و خړواهران مسړ امن خړود در 

لیبیا و سایر رستمړی  هړای اسړالم  را ، عراو، ی  ، سوریه، میامنار، کش یر، ف سطی 

 . وش وکرده اسدفرام
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مسړ اموان و ، جاان شاهد بوده اسد که امارت اسالم  ه یشه در دفاع ات اسالا 

مقدسات اسالم  آوات خود را به گوش متاا جااویان رساویده اسد و بړا ورشړ اعالمیړه 

 . ها موقف رصیل و واضل خود را در قبا  ای  مسائل بیان داش ه اسد

ساتمان های دیئر بړی  ، ان ه یشه م ل م  دعالوه بر ای  امارت اسالم  افغاوس 

کنفړړراوو اسړړالم  و جاړړد هړړای م  ړړاوت بړړر حقړړوو مسړړ اموان را م وجړړه ، امل  ړ 

مسبولید های شان داوس ه و ات آوان تقاضا کرده اسد تا در حل و فصړل مشړکالت  کړه 

چناوچړه بارهړا امړارت اسړالم  . مس اموان جاان با آن روبرو اود وقپ خودرا ایفا کنند

ط  ورش اعالمیړه هړا ات کشړورهای ویرومنړد اسړالم  کړه تواوړای  دفړاع ات مسړ اموان و 

مقدسات اسالم  را دارود خواس ه اسړد تړا در راه حړل مشړکالت مسړ اموان جاړان و 

دفاع ات حقوو آوان وقپ براتوده و فوا  خود را ایفا مناینړد و ع ړال وارد اقړداا شړده و 

گوشړړه و کنړار جاړان کړړه هسړ ند ات حالړړد  مسړ اموان مظ ړوا و مس ضړړوف را در هړر

 . فالک بار کنوو  و ات دهند

ره ید امارت اسالم  ه یشه و ب صوص در ایاا عید هرگز بړرادران و مسړ امن 

خود را در جاان ب صوص در رستمی  های  که در حالړد جنړگ و مشړکالت هسړ ند 

و آوان را ه یشړه در فراموش وکرده اسد ب که در هر پیاا عیدی خود یادی ات آوان کرده 

گرداویده اسړد و ات متړام  اتبړاع  پا وی م اهدی  امارت اسالم  شامل دعاهای خود

 . امارت اسالم  خواس ه اسد تا برادران و مس اموان خود را فراموش وکنند

امارت اسالم  افغاوس ان در روابې خود با جاان اسالا ویز ماونړد امړور دیئړر ات 

هشړدار هړای . بولید را به اوداته  توامنندی خړود ادا مړ  کنړداع دا  کار م  گیرد و مس

در م الفد با سیاسړد هړا و مواقړف بوضړ  حرکړد هړای ، ب  مفاوا دش نان اسالا

در حال  که در واقوید هیچ کاری ات توان آوان در مقابړل دشړ   در ، احساسات  دیئر

  ویسړد و گوشه های دیئر جاان بړر آورده ویسړد موافړا بړا سیاسړد امړارت اسړالم
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امارت اسالم  ه یشه تالش م  کند تا اقوا  آن مطړابا و موافړا بړا اعړام  آن باشړد و 

 . هرگز ادعای آوچه را که باالتر ات توان آن باشد من  کند

بنړابری  امړړارت اسړالم  بړړدون اینکړړه کشړورها و جاړړد هړای ظړړامل و مرتکړړب 

مبړارته ع یړه آوړان را کنړد جنایات ع یه مس اموان را هشدار دهد و یا ادعړای وړابودی و 

آوان را م وجه ظ م و س م شړان گرداویړده و اعړام  غیړر اوسړاو  و غیړر برشړی آوړان را 

تقبیل م  کند و در عی  حا  ات جاړد هړای مسړبو  و کشړورهای  کړه تړوان تغییړر در 

مسیر ای  جنایړد هړا را داروړد خواهړان مداخ ړه در چنړی  موضړوعات بړه خړاطر حړل 

 . مشکل م  گردد

ب ند کردن آوات ع یه هړر وړوع ، دفاع ات عزت و واموی آوان، اما امور مس امواناه 

ظ ړم و سړ م ع یړه مسړ اموان در هړر گوشړه و کنړار جاړان ، بړ  عړدال  ، ب  اوصړاف 

اوساو  و وجداو  امارت اسالم  بوده اسد که در گاش ه ها ویړز تړالش ، وظیفه ایامو 

در آینده ویز ان شړاء ال ړه بړا متړاا تړوان خړود  کرده اسد تا بئووه  م ک  آن را ادا کند و

 . ع یه جنایات دش نان اسالا موضم خواهد داشد

ات ال ړه توړړال  خواهړړاویم کړړه م ړړد رو دیړده  مسړړ امن مړړا را در متړړاا جاړړان ات  

ظ ړم و سړ    کړه اکنړون در آن قړرار داروړد و ړات ب شړیده و ، دشواری ها، مشکالت

ای اسړالم  را سړایه  حاک یړد قړرآن در رستمړی  هړ تمینه  تودگ  با ام  و م فور تیړر

 . پایان  . برای ه ه میرس کند
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 خوةإالمؤمنون  نماإ

 

 دیوور اح د سو

 

د داخړړيل  واکووړړوځوروسړړ ه غړړر  اسړړ وامر   دوېیړړوړ  خالفړړد لړړه دعړړثام 

تړه تړر    ړونیب ېاهیړاوجغراف ايسیسړ، وناد ، لسا  م د مرس ه د مس امن اووپهګیوداګ

 سړهیدس ېحده په ه ړد اتهیترت   ښد تأسف رسه رډی په. يورک  وبيیلوم اتیپ وا الت

 .  ی ک د یل وکيیپه م   فوتاو ي و ميد اسال یې مثالووه نيیع، شو  الیکي بر

 وات یړ رهیړدا ۍورورلړ( اسړالمي) ېواليیړاوی دو هیړاځ رهډیړتر  ېمسړ امواووک پړه

هغړه  دمسړ امن پړه پرت ړه .ېپولړو م ړدوده شړو ېاهیواوجغرافګټاو اق صاد   ايسیترس

، وررسه لړر  هي ورک هي اواق صاد  راک زهیرګسودا ېاوافراد چ ېلډ، حکوم ووه وامس امن

 ېوررسه پړال  ورور  اودوسړ ي هښړ ومرهڅهر  امنهم ه دا مس  هڅکه ، يګڼغوره  رډی

 . و  هم

 زویوغراګټړ او اق صړاد  ايسید س ېچ ش ه م کووه او حرک ووه هم اسالمي دايس

پړه  هږرسه او   ښړله کړافر د ېک ګدمس امن ورور په مر  ېچ  ي الر  ک ېب حده ېترد

، رات اسړالمي یڅهړ ېورور رسه چ نړدک مسړ امن دخپړل ېبرخه اخيل اوبده الداچ هږاو

 . ژم  وه و  کواقولوتهیپ وماتیاود اخالقي، اوسا 

اد مبړارک ارشړ«  امنااملؤمنون اخوة   »روسووودیتباه کووکو وا زایاووشن  زایدفاش

  ړراهګ یړې  ړهڅ ېاو لړه اقړيل الر  يیک ېپ  هڅ وګاوسرت  وووړله ت وېدخ  غاایاوپ
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ال   ېووړوکړاش اقړو ت نومنسړوبوځیع ومواوجااد ته د  نيید ېچ ېد  ،أن تر د  ي ک

 د .  ديلیوکټرا  يټبو زایووالیهم  دواس

 ېکښړۍدمسړ امواوو پړه درد اوخو ي دوړ ېچړ وړایو پر خپل اسالمي امارت ږمو

، م کووړو داسړالمي یړېاوترخپ ړه وسړه  يیهم اشرتاک کړ ېطوکیس  و ا روډیپه  یې

 .  سپ ول ید وهي مالت اواخالقي ايسیس  هڅولسووو اوحرک ووو 

لړه  دویړپد ویړدپرد زایووالیاو واسړ زایکولریتړر وروسړ ي حړده دسړ دیبا مس اموان

 وکڅاطر پړه خړ ېخطړ یېایوناد او جغراف، ژ ، دقوا، وسايت انځ  هڅ زویاغ وویي کرغ

 یړېاوپړه درد اوغړم کړي   ي ورکړ الی  اوه کار   دورور  دیهرمس امن ته با، يټووه ر 

 .  ي  کد وک
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 نوی ناا  او نوی لید لوری، نوی ژوند

 

 " وبیل"  مولو  م  دابراهیم 

 ددیني او سیايس چارو څېيووک ، لیکوا 

 

سړ ی  م  ړد ال  د ل ه رب الواملی  والصالة والسالا ع ړ  ا ف اْلوبیړاء واملر

 ! وبود. و ع   آله واق ابه اج وی 

َر ض  تََ ړافُوَن أَن  : فقد قا  ال ه عز وجل ړَوُفوَن    اْل  وَای كُُروا إ ی  أَو ړ ُم  قَ   ړٌل ُمس  َض 

ړكُرُ  َ  الطَّ هبَات  لََو َّكُم  تَش  االوفړا  ] ونَ هَ ََ طََّفكُُم النَّاُی فَءوَاكُم  َوأَهََّدكُم  ب نَرص  ه  َوَرَتقَكُم  م 

۲۶ ] 

خودا چړې ، دک اب له ووا رسه دپورته څو اړخیز عنوان تک یل راته حیراووووک  و

رسه تمړوو  ژووړداو ( اسړالمي امړارت) او( اسالمي ت ریک) تموو  رات ووکي وسل ته له

دهغوی مايض جوړو  اوهغوی له دغې مايض څ ه په ښه ډو  آګړاه کړو   تموو  حا 

چاپ او خووړد  کړو  د دغړې ، وو د دغسې موضوعاتو لیکل، هبیاتموو  دحا  وجیبه د

 . سرتې وجیبې تررسه کو  د 

ځکه وو دک اب دلیک ړو او چړاپ تابیاسړ ایو او دال ړه توړال  لړه دره مړو دا سړوا  

اودعا ده چې ال ه توال  دې موو  ته ددې توفیا راکړي  چړې دغړه حړا هغړوی تړه لکړه 

 . و  ورسووڅنېه چې ښاهي او حا و  هامغسې په ښه ډ
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راکي  شو  عنوان ته په ژمن یا بړه خپ ړه لیکنړه پړه دریړو برخړو ووېشړو او پرمړوو  

وړوی وظړاا او وړوی ، ووی ژوود: دغه سرتې لورینې به درې برخې کيو داسالمي امارت

 . لیدلوری

 نوی ژوند

درهاد كيئ چې پړه ځ كړه كړې "هغه وخد : ال ه توال  فرماهي په پورتني اید کې

وېرېدئ چې خ ك به مړو وتښړ و  وړو ب ړاهې تاسړوته ځړاى ، وئشو  تاسو ك زور  

چړې شړكر  قړوت دركړي پړاك زه شړ ان هړې در روتى كړي  هړې همرسړ  هدركي او په خپ ړ

 . "وباسئ

مړیالد   ۱۹۹۶میالد  څ ه تړر ۱۹۱۹که خپل تېر حالد ته وګورو په تېره بیاله  

لبړان لړه ه دغسړې یړوه پورې چې و دې یوه پېي  کی   په افغاوس ان کړې ع ړامء او طا

له خپ و حقه حقوقو څ ه م روا د وېرې او ترهړې ژووړد یړې درلړود ، حالد رسه مخ و

دا په داسې حا  کې چې دهیواد په اس قال  او اريض متامید کې ترټولړو بړارته ووړډه د 

م ړروا و او ددغړه آیړد دلړومي  برخړړې ، خړو بیړا هړم تړر هړر چړا ک ړزور ، دوی وه

 . مصداو وو

داسالمي امارت په رامنځ ه کېدو رسه دپورتني اید د دوی ړې برخړې  په رښ یاچې

م رومړې او حقړدارې طبقړې تړه عړزت او وړوی  مصداو شو  او په افغاوس ان کې دغې

داسې به هم ویل کېد  چړې " دا پړه درځنړو درځنړو طالبړان چړې لړه ، ژوود په برخه شو

مثړره بړه یړې ک ړه لیړد   مدرسو فارغی   دا څه کی   او چېرته ورکی   ع يل و ی ه او

دغړو  " هامغه و چړې داسړالمي ت ریړک او اسړالمي امړارت پړه رات ړو رسه... کی   او

 . پوښ نو ته وغد ځواب وویل شو او ع يل منووه ورته وښود  شوه

مبړارتو او هڅړو بړه خړاورې اړو  ، د ژوود په ټولو برخو کې ددې قرش په خواریو

تده کوووکو په یه  کړې بړه پړه لړوی الی  دهیواد دعرص  ع ومو د ځوان قرش، کېدلې
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پړه  ه ړدا وجړه وه چړې، دهغوی په وړاوړدې کرکړه او تنړا وظړر  ور پیچکړار  کېدلړه

دخړارجي  اوداع ړل پوهن ون او مدرسې تړرمند فاقړ ه راپیداکېړده، هیواد کې د مک ب

 . تررسه کېده قصد  ډو  کيیو له لور  په

اموو ته دهیړواد پړه سړط ه عړزت او وو داسالمي امارت په رات و رسه وه یواځې ع 

اج امعړړي او ، ب کړې پړه ويیوالړړه سړط ه خ ړک د دوی لړه دعړويت،  ف حاقړل شړو

سیايس کيوو څ ه واقف شو  او دادی په سیايس ډګر کړې دې حدتړه ورسړېد  چړې د 

وخد هغه مغړروره امریکړا چړې د وړي  پړه هړر هیړواد یړې پړه یووړه یړو ډو  راج او واک 

 ع ړاموو او طالباووتړه دمړااکراتو لپړاره په چوکاټ کې دهیواد داسالمي امارت ºچ ی   

په داسې ډو  په ګووډو شوه چې په خپل ټړو  تړاریخ کړې یړې دومړره اوږده او پړه لړوړه 

 . سویه مااکرات له چارسه وه وو کي 

 دسیايس ادراک په ل ار مو داسې ژوود په برخه شو چې ټو  سړی ه ایړز اوويیړوا 

چې له پی ړه تړر پایړه مړو پړه سیاسړد ،  درید ته تس یم شو سیايس بنسټووه دغه سیايس

دوه م ې او دفشارووو له ام ه ادلړون بړدلون ووړه مووړد هغړه دریړد مړو چړې ، کې تزلز 

درلود تر پایه پړرې ثابړد قدمړه وو تړر دې چړې ه ړدې  مقابل لور  ته په لومي  رسکې

 . درید ته رارسه کېناس ل

يو وو هغړه ک ړزور  او تړپ اليس طالبړان ژوود و څې که په وظامي ل ار مو خپل

ب کړې دځ کړې پړه تړل ، چې ویل کېد  باید دځ کې په رس دژوود حا وروړه کړي  يش

و  له داسې وو  وظامي ژووده برخ   د  چې دوخد پرم    ړې امریکړایې  ºکې و  

، د تک یکووو له کشفولو عاجزه ده او هغه منف ره مواد چې د دښ   لوی لړوی مرکزووړه

ډې او وظامي وسایې پرې له منځړه وړ  پړه ډېړر بسړیې او سړاده ډو  پړه خپ ړو وظامي ا

 . السووو جوړو 
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دغه رسلوړی ووی ژوود موو  ته په بل هړیڅ چوکړاټ او جوړښړد کړې وړه دی پړه 

ه دا داسالمي امارت مبارک جوړښړد او اډاوړه ده چړې وړ  هړر مسړ امن ، برخه شوی

 . پرې ویاړ 

وا  رسه سم داسالمي خالفد اواسالمي وظړاا تړر او ترټولو ما ه دا چې له وبو  

 . سیور  الودې ژوود په رښ یا چې هرچاته ووی ژوود و

 

 نوی ناا 

، که څه هم اسالمي وظاا بایدپه مس اموه ټولنه کې چاته ووی وظړاا ښړکاره وړه يش

پېړي  پړه رس کړې دعړثام  خالفړد پړه لړه منځړه ت ړو رسه ټړړو   مړې ۲۰چړې د  خړو دا

س اموې پرګنې د اسالمي وظاا له سیور  م رومې شوې او وړ دې لړه اسالمي امد او م

او وتړيل وړام و ش صړی ووه دیړوه ، دعړاة، سړیايس څېړرې، ډېړر ع ړامء یړوې پېړي  مړو

وړړو ، رښړ و  اسړړالمي وظړاا ترسړړیورې الوړړدې دژووړدتېرولو ارمړړاو   لړه دویړړا والړ 

 . م چې ووی وظاا وداسالمي امارت  عي وظاا له دومره اوږده واټ  وروس ه رښ یا ه

موالوا عبیدال ه سنده  ر  له یوه رويس م  د رسه په مناظره کې هغړه تړه داسړالا 

د مبی  دی  ښېېڼې بیاووې هغړه ورتړه واهړي مړا هړم اسړالا مطالوړه کړيی خړو دغریړب 

، ټړو  وړه دی مطالوړه کړيی موالوا سنده  ر  ورته واهړي تړا قړران. دګېډې عالج وه لر 

وَ  يځکه ال ه توال  فرماه ُقوَن قُل  ال َوف  أَلُووََك َماَیا هُن ف  او : ژبړاړه[ 219بقره سورت ] َوهَس 

له تاپوښ نه کو  چې څه ش  مرصف کي  ورتړه ووایړه هغړه چړې س اسړو لړه رضورتړه 

اضافه و " وو که د دویا مالداران له خپل رضورته اضافه ما  دولد پړه غریبړاوو وویيشړ 

هغه تړر ډېړره پړه سړوچووو کړې غړرو و بیړا یړې  ؟ووپه وي  کې به څوک غریب پاته يش

ده داسړې یړوه اسړالمي وظړاا منووړه راتړه ښړودالی  وویل ښه وو دوي  په یوه هیوادکې

 "... ورته بې ځوابه شوا ووموړی واهي چې په دې کې.. شې



       
  

 
  

 

74 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

داسې وورې ډېرې دې ه ورته ځوروووکې او تړه دردوووکې پېښې او خاطرې شړ ه 

المي وظړاا تړړر سړیور  الوړدې لړړه سړرت وو ړد څ ړړه چړې پړه تېړرو وخ ووړړوکې د اسړ

 . دم رومید کيیکې ترې اورېد  کی  

ټولړه اسړالمي وړي  پړه وړو وړو هیوادووړو ووېشړل شړوه تړر وړ دې دریړو  دا چې

وس ووو مو ځواوان او ح   دعرص  تده کيو پوهان داسالمي وظاا له تیور  وړاخ ه وو 

ب کې ډېړری مسړ اموان ال پړه دې فکړر د  ، داو په دې اړه یې هیڅ اوېېزه او فکر وه درلو

چې داسالا له وظاا رسه څه اړیکه وه ش ه او لکه د اسالا دښړ نان یړې چړې ورتړه واهړي 

 . اسالا تر جوماته م دود دی او بو

اسالمي امارت په رښ یا چې داسالمي وظاا ت و او ډېر واخ و ته وړوی وظړاا و او 

دوړي  لړه ټولړو اسړالمي ، ووه خ کو ولیدلهو دې پېي  وروس ه داسالمي وظاا ع يل من

چړې  حرک ووو او اسالمي خوځښ ووو دافغاوس ان دطالباوو داسالمي ت ریک برتر  داده

پړه وړي  کړې ډېړر اسړالمي ، ع ال  یې وي  ته داسالمي وظاا ع يل منووه وړاودې کړيې

وې پړه خو د دې منو، خوځښ ووه د  چې ډېره اوږده سابقه او ډېر اوږده ع رووه یې د 

 . وړاودې کولو تراوسه وه د  تواو ديل

 

 نوی لیدلوری

لړوميی خړو بایړد لړه مړوو  وړه ؟ اسالمي امارت موو  ته څنېه ووی لیدلوری راکړي

دټولې وي  په سط ه یې فړرد  ځواوان ب کې مراد تموو  وو  ځواوان و  او وه تناا تموو 

ده لړری لړوميی داسړالمي فرد ته یو فکر او سوژه ورکړيه دغړه فکړر او لیړدلوری دوه بوړ

 . امارت دحاک ید اوب ه له واټو او امریکارسه دمقاومد دوره
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دلومي  دورې له رات و رسه هغه فکر خاا ثابړد شړو چړې اسړالمي وظړاا وړه يش 

د  پيل کېدای او دغړه وړو  لیړدلور  ثابړد ځړای وویړو چړې کړه یړو م ړد او یړو ولړو

 .  او دایې وغده بې ېه وهاسالمي وظاا لپاره قربا  ورکي  خام ا رات    يش

له دوی ې دورې رسه چې له امریکا او واټو رسه د مقاومړد دوره  د اسالمي امارت

، ده تر لومي  دورې په څو واره ووی لید لوری راکي اووه تناا موو  او تموو  ځواوړاوو تړه

او  ب کې د وي  هر مظ وا او م کوا ولړو تړرې د آتاد  او خپ ړواکۍ الاړاا واخیسړد

ې ثاب ه کيه چې که د هرڅړومره تبرځړواک او فرعړو  قړوت تړر م کومیړد الوړدې دا ی

و  د خپ واکۍ دمبارتې او قرباوۍ په برکد ترې آتاد  ترالسه کېدای يش کړه څړه هړم 

 . امریکا و 

دغه رات یې دوخد له ونېووو رسه دمقړاب ې او د کامیړاب رات ړووکي د ویښړ ابه او 

وخد په څومره بړاریکۍ لړه څړه ډو  ونېووړو رسه وخد په  چې، بیدار  لیدلوری راکي

وړو ، مخ کېدای شواو څنېه مو یوه وړه اشب اه له څړومره خطرووړو رسه مړخ کړوالی يش

په څه ډو  باید وونېو  يش او څروېه کوالی شو چړې خپړل رات ړووک  لړه خطرووړو او 

 . اش باهاتو څ ه وژغورو

په پاا کړې ویولړو رسه تیړاری او  اووورو بېال بې و ع  ووو، تده کيو، فکر، د وسای و

دا او دې ه ورته ډېر داسې څه ش ه چې موو  ته یې دهغړه پړه اړه ، اعداد مو باید څنېه و 

دا هرڅړه داسړالمي امړارت پړه پړاکې ، د هغه جاد سم سړیده لیړدلور  پړه ګوتړه کړي 

 . اجامع دراټو  جوړښد برکد دی

 اداا ال ه بقائاا
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 نی امارت اسالمی تشخص و هویت دی

 و ملی افغان ها را روشن ساخت

 

 مولو  اوواا ال ه س نېاو 

 وویسنده وکارشنای امور سیاس  وجاادی کشور

 

، هش اد و وود ش سړ ، مبارته و مقاومد امارت اسالم  در دهه های هف اد، قیاا

وه تناا دورهء ویراوئر و خامنان سوت هړرج و مړرج داخ ړ  را پایړان ب شړید و متامیړد 

ب کړه متړاا دسیسړه هړا و توطبړه هړای دورهء اشړغا  ، ا مصبون سړاخدارض  کشور ر 

وقړپ بړړر آب ، جاوفشړاو  و فړداکاری، حوقړ ه منړدی، کنړوو  را ویړز بړا کړام  تړدبیر

امړروت . ساخد و تش ص و هوید دین  و م   افغان ها را شکوفای  تړاته ای ب شړید

یاسړد کامئړار و س، چاره و شناخد دین  و م   افغړان هړا بړر اثړر ایسړ ادگ  پایړدار

در سړطل منطقړه و جاړان روشړ  تړر گردیړده ، دس ءوردهای چش ئیر امارت اسالم 

 . اسد

یونړ  در قړرن  –مردا افغاوس ان ات دوران خالفد راشده تا پایان قړرن دوا ه ړری 

اسړالا در دوران خ یفړه . بړه تړدری  مسړ امن شړدود –هش م و وام میالدی ، های هف م

به درواته هړای افغاوسړ ان فو ړ  رسړید و در  –  ال ه عنه رض –دوا اسالا ع ر فاروو 

افغاوسړ ان کړه در گاشړ ه هړا . مدت دو قرن تقریبا متاا خړاک ایړ  کشړور را فراگرفړد

ات دواتده قرن بړه اینسړو جایئړاه اسړالا و ، ب ش  ات رستمی  های آریاوا و خراسان بود
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افغړان هړا بړا . امن اوړدمردا ای  کشړور مسړ  ٪۹۹مس امن ها اسد و هم اکنون بیپ ات 

تشړ ص ، مش صات و فرهنگ بیپ ات هزار سړالهء اسړالم ، ارتش ها، داشنت شوائر

 . و هوید روش  دین  داش ند و دارود

جاموړه افغړاو  م شړکل ات . افغان ها تش ص و هوید پر اف  ار م ړ  ویړز داروړد

وحړدت و »امړا ایړ  جاموړه کثیړر القړوم  بړر عړالوه ات اینکړه بړه . اقواا م   ف اسړد

مشړرتکات و وابسړ ئ  هړای غیړر قابړل م ړزای ، گړره خړورده اسړد« ه بس ئ  دین 

فرهنئ  و اج امع  ویز دارد و ات مدت های مدیړد بړرادر وار در یړک رستمړی  توړدگ  

امړا هیچئړاه ، افغان ها با اینکړه هړر ات گړاه  دچړار مسړایل قړوم  بړوده اوړد. م  کنند

اسړ قال  م ړ  و حاک یړد م ړ  ، دیشهء م ړ یئاوئ  و یکپارچئ  خود را در قبا  او

 . خدشه دار وساخ ه اود

امړا افغړان هړا در چاړل سړا  پړر ات وشړیب و فړرات اخیړر بړه ویړنه پړو ات اشړغا  

با چړالپ هړای سړنئین  در ، در کنار قدها مشکالت و دشواری های دیئر، امریکای 

بړ  هړا بړه غر. راس ای حفظ تش ص و هوید دین  و م   خړود ویړز مواجړه بړوده اوړد

ب که شناخد دینړ  ، رسکردگ  امریکا تناا به یورش وظام  بر افغاوس ان بسنده وکردود

هړدف شړوا یورشړئران . و م   افغان ها را ویز ب  دروگ آماج تاخد و تات قړرار دادوړد

، آن ها م  داوس ند که با مسخ چاړرهء واقوړ  دینړ  و م ړ  ایړ  دیړار، غرب  واضل بود

امرگراوه و مسړ بداوه شړان را ثابړد و دائړم بسړاتود و بړه اهړداف م  تواوند س طهء اس و

 . دراتمدت خود دسد یابند

تاریخ چند قرن اخیر و واقوید های جاان امروتی بیاوئر اینسد کړه هرگړاه ، ب  

پړو ، م د و یا قوم  ات تش ص و هوید اق   و تاری   خود م ړروا گړردد، کشور

ارتش اسړ قال  و آتادی خړواه  را درک ، دهدمورا   مبارته و مقاومد را ات دسد م  
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فرهنگ و باورهای اسړ وامرگران ، ب که دی ، من  کند و تودگ  بردگ  را عار من  داود

 . به پیروی ات آن م  بالد و اف  ار م  کند، را اقل پنداش ه

 ۲۰۰۱جاان غرب به رسکردگ  امریکای  ها پړو ات اشړغا  افغاوسړ ان در سړا  

وه ی  را به شکل غیړر مسړ قیم امړا بړا خړرج متړاا تواوړای  خړود ک پی  خصام، میالدی

ایړ  ک پړی  . برای ات بی  بردن تش ص و هوید دین  و م   افغان هړا بړه راه اوداخ نړد

ب کړه ، و سړد اینکړه اسړالا هویړد ویسړد. شوا اس وامرگران دو بُود منایړان داشړد

ثاویړا  مسړخ . اسړد هاموند سړایر ایړدئولوژی هړا یړک ایړدئولوژی تغییړر پړایر سیاسړ 

 . تش ص و هوید م   افغان ها

، سیکوالریسړم و آتادی بیړان، اس وامرگران غرب  با اس فاده ات لبړاده دموکراسړ 

تا افغان ها را باورمند بسړاتود کړه چیړزی بړه عنړوان ، متاا تواوای  خود را به خرج دادود

د هوید م   خړود هوید اسالم  یا دین  در دویای امروتی وجود ودارد و شام در مور 

 . ویز باید ت دید وظر بکنید

وظړاا »را اقطال  وابکړار و خیړال  و « وحدت دین »آن ها دری  راس ا کوشیدود 

را م صادا با رفاه و پیرشفد جاموه برشړی وشړان بدهنړد و اقشړار « و حاک ید اسالم 

ونادی و منطقوی جاموړه افغړاو  را بړه شړکل سیسړ امتیک ات یکړدیئر ، م   ف قوم 

وحړدت و ، م نفر و منزجر بساتود و بړا ای ړاد فاقړ ه درمیړان طبقړات م   ړف کشړور

 . هوید م   افغان ها را سبوتاژ و تمینهء اس  کاا و تداوا اشغا  را ه وار بکنند

اسړ وامر گړران بړړا در وظرداشړد مؤثریړړد ت ربړه هړای کړړه در دو قړرن اخیړړر در 

به ای  باور ، ریقا بکار برده شده اسدکشورهای مس و ره به وینه در قاره های آسیا و اف

چاړره دیئړری ، بودود که افغاوس ان ویز به تودی با تاثر ات وفوی و تواوړای  اسړ وامرگران

ای  اش باه سنئی  اس وامرگران بود که مردا با شړاامد ، اما در حقیقد. خواهد گرفد

ب  وظیر آتادگړ   در حالیکه تاریخ، افغان تمی  و دیئران را به یک پیاموه سن پ کردود
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و اسړ وامر واپړایری مړردا ایړړ  مړرت و بړوا دری هړای چشړړم گشړا و ع تنړاک  بړړرای 

دریړ  خړاک « اوقړالب ک وویسړ  »چندان مدت  ات شکسړد ، بیئاوئان دارد و به وینه

 . دی  پرور که من ر به فروپاش  متاا جاان ک وویسم شد وئاش ه اسد

ای مسړ بد بړا ه راهړ  و ه کړاری موقف امارت اسالم  دران روتهای که امریک

بړه اشړغا  افغاوسړ ان و رسوئړوو  وظړاا ، کشورهای عضو واتو و دیئړر م  ړدان خړود

منطقړ  و منایړاوئر ویړروی ،  عړ ، مس قل اسالم  دری  کشور تص یم گرف ه بودوړد

، تعامد امارت اسالم  پیپ ات آغړات ه ړوا وظړام . ایامو  و عزا آهنی  افغان ها بود

امړا چړون دولړد . ه گف ئو و او  اب گزینه های غیر جنئ  دعوت منودوړدامریکا را ب

تصړ یم ، امریکا در اوج خودخواه  و تورگړوی  قړرار داشړد و بړه بااوړه هړای واهړ 

امارت اسالم  ویز با کړام  باورمنړدی بړر ورصړت ، اشغا  افغاوس ان را واای  کرده بود

تشړ ص و »بړه موام ړه ای کړه هیچئووړه متړای   ، پروردگار و ه د ایامو  افغړان هړا

مؤسړو امړارت اسړالم  . وشړان وړداد، را داغ دار بسړاتد« هوید دین  و م   افغان هړا

: دران شړب و روتهړا گف ړه بړود –رح ړه ال ړه  –امیراملؤمنی  مال م  د ع ړر م اهړد 

مړا هړم ، اما ال ه م وړا  وعړده پیړروتی داده اسړد، بوش به ما وعده شکسد م  دهد»

 . «راسد و قادو اسد، کداا وعده وئاه م  کنیم که

ات  –مبړارته و مقاومړد هړړنده سړاله امړارت اسړړالم  در برابړر اشړغا  امریکړړای  

هوید دین  و م   افغان هړا در . در حقیقد جنگ هوید ویز بود –ا  ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۱

آتمون بزرگ  قرار گرف ه بود و ای  سوا  به شدت مطر  بود که آیا چیزی به وړاا هویړد 

قرن بسد و یک میالدی باق  ماوړده اسړد و آیړا امکړان دارد کړه افغړان هړا بړه  دین  در

امړا . اروپا و م  ړدان آن هړا ایسړ ادگ  بکننړد، اسای هوید دین  شان در برابر امریکا

بړار دیئړر ، کامیاب  افغان ها به رسکردگ  امارت اسالم  در جاړاد و مقاومړد کنړوو 

شکسړد واپړایری اسړد کړه تړاب  روش  سړاخد کړه هویړد دینړ  افغړان هړا ویړروی
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رویاروی  هر گووه سیاسد اس وامری و اس ثامری را دارد و افغان ها هنوت هم به وړرخ 

وینگ  هړا و فرهنړگ دینړ  شړان دفړاع ، شوائر، مقدسات، جان و خون شان ات وحدت

 . م  کنند

ای  یک واقوید اوکار واپایر اسد که خاوه جنئ  هړا و یړا جنړگ هړای تنظی ړ  

سړپو . تش ص و هوید م ړ  افغړان هړا را جری ړه دار سړاخ ه بړود، میالدیدهه وود 

امریکای  ها ویز با متاا م  دان و دار و دس هء اس وامری شړان بروامړه هړای تهرآگینړ  

، ه بسړ ئ  وړنادی. را برای ات بی  بردن تش ص و هوید م   افغان ها به راه اوداخ ند

آمړاج ، ویړد م ړ  بړه شړامر مړ  روداج امع  و فرهنئ  که ات عنارص ماړم ه، س   

ویړز وړابودی اسړ واوه هړای . توطبه های شوا دشړ نان اسړالا و افغړان هړا قړرار گرفړد

فرهنگ و عنونات سابقه دار جاموه افغاو  که وقړپ ویړنه ای در سړاخ ار هویړد م ړ  

غربړ  هړا . مورد دسایو اسالا س یزاوه و افغان س یزاوه آن ها قرار داشد، افغان ها دارد

حقړوو توړان ، آتادی بیان، سیکوالریسم، رسکردگ  امریکا دری  راس ا ات دموکراس  به

 . به حیث ابزار مام اس فاده کردود و م  کنند.......... و

اما ع   رغم ای  ه ه مشکالت و در چنان اوضاع دشواری کړه متړاا جاړان کفړر 

جړرات اوکړار در  جاان اسالا ترسان و لړرتان بړود و، دوشادوش امریکا ایس اده بودود

برابر یئاوه ابرقدرت مس بد جاان وداشد و ح ړ  خیړا  ایسړ ادگ  در برابړر لشړکرهای 

اما ای  امړارت اسړالم  بړود ، واتو و م  دان آن م ا  داوس ه م  شد، غو  پیکر امریکا

ب که جااد و مقاومد خود را با اتکاء بر ورصړت خداووړد ، که وه تناا به مبارته پرداخد

 یباو  مردا با شاامد خود و بړا کړام  فراسړد و درایړد بړه رسارس کشړور م وا  و پش

امارت اسالم  تواوسد بړر پیکړر م ړرو  وحړدت م ړ  افغړان هړا مړرهم . گسرتش داد

ونادی و س    افغان ها را به هړدف پایړان اشړغا  کشړور و ، ه ه اقشار قوم ، گااش ه

 . ه دسد و ه کار ساتداعاده حاک ید وظاا اسالم  تیر چرت خود گردهم آورد و 
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ب کړه ایړ  ، مساع  امارت اسالم  را من  توان تناا به مبارته وظام  خالقه کړرد

اج امعړ  ، اعم ات تالش هړای سیاسړ  -و ی هء کاوش های ه ه جاوبه امارت اسالم  

بود که ات یکسو افغان ها ای  واقویړد را ب ړوب  درک کردوړد کړه دشړ نان  -و فرهنئ  

ات چړه ابړزاری ، به هدف مسخ تش ص و هویړد دینړ  و م ړ  ایشړان ،اسالا و افغاوید

کار م  گیرود و چطور باید در برابر ایړ  حربړه هړای دشړ   ایسړ اد شړد و آن را واکړاا 

منطقه و جاان ویړز پړ  بردوړد کړه آوچړه در ، ات سوی دیئر کشورهای ه سایه. ساخد

غیړر واقړم بیناوړه و ، خړااقبا  رسووشد افغاوس ان و افغان ها فکړر کړرده بودوړد خیړا   

 . اش باه بزرگ  بود

داعیه بر حړا و موقړف  عړ  و قړاووو  ، امارت اسالم  با قرباو  های ب  وظیر

امړارت اسړالم  بړا حراسړد . خود ثابد کرد که وار  حقیق  ای  کشور و م د اسد

وشان داد که س طه جوی  بر خړاک و مړردا « تش ص و هوید دین  و م   افغان ها»ات 

اسالا س یز و تفرقړه افئړ  ، اوس ان عواقب خطرواک  دارد و وظاا های دسد وشاودهافغ

دری  کشور افغان وشی  دواا و ثبات  ودارد و هرگز بدیل و جاگزی  حاک یړد اسړالم  

 . شده من  تواود

ات برکړد مبړارته بسړړد و پړن  سړړاله تشړ ص و هویړد دینړړ  و م ړ  افغړان هړړا 

وړړه تناړړا ات توطبړړه هړړای شړړوا ( مړړیالدی ۲۰۱۹تړړا  ۱۹۹۴) طالبان/امړړارت اسړړالم 

ب کړه ویړرو و تواوړای  تړاته ای را ات آن خړود سړاخ ه ، اس وامرگران و ړات یاف ړه اسړد

 . اسد
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 مثالي رهبري امارت او د جهاد د فساد او اشغال ضد
 

 یبیل ال ه م اهد

 د اسالمي امارت ویندوی

 

 : امابود، طف ال  دل ه وکف  والص وة والسالا ع   عباده الای  اق

اسالمي امارت د ال ه توال  له وو  ووو څ ه یو سرت وو د دی چې په خورا بړدو 

 . افغاوان پرې وواتو   ائطو کې ال ه جل جالله

په خوله باودې خ ې او په تړه باوړدې د اقړال  او هرڅړه سړم کیړدو تصړور ډهړر 

وړ  یړا وررسه  خړو پړه ع ړل کړې واقوړي اقړال  او ب راوووړه لړه منځړه؛ اساوه کار دی

 . حساسه او طاقد فرسا مسب ه ده، خورا دروه، مقاب ه کو 

 چړې، لنډ باید ووایو چې طالباوو تړه دوه ډهړرې ما ړې رهړ   ور لړه غړاړې وې

 . دواړه ره   هې په ډهره ښه وجه تررسه کيې د 

 : هـ ق کال۱۴۱۵

ی  پړه ک ه چې په افغاوس ان کې ک وو سد پ وه رژهم وپرځیړد او پرځړای م اهړد

په څو میاش و کې وی دې ټو  افغاوسړ ان د تنظی ړي شړ يو پړه ډګړر ، کابل را مات شو 

د خ کړړو پړړراخ ، پړه هروالیړړد کړړې تنظی ړي قومنړړداواوو پاټکووړړه ای ړادکي . بړد  شړړو

پړه ش  ړ ، د خ کړو پړه وړاموی ت اوتووړه کړو ، عزت لوټړل، مالووه لوټل، ځورو 

 . وساوید هې پر بد  او ظ م یوه خوله دیحری ووو برید او هر هغه څه پ ل شو  چې ا
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 . د هیواد مرکز کابل کې د قدرت پنځه لویي جزیرې جوړې شوې

د کابړل ، د کابل ارګ او خیرخاوه کړې د ج ویړد اسړالمي او شړورای وظړار ډلړه

د کابل غړرب کارتړه سړ ي ، جنوب چاارآسیاب او چا س ون کې د حزب اسالمي ډله

( ګ   ړم) کابل ښار ځ نې برخړو کړې د دوسړ  ي د، او افشار کې د حزب وحدت ډله

 . او دپالتمینې یوه وړه برخه کې د سیاف په مرش  ات اد اسالمي ډله م یشو ډله

له ساار څ ه تر بیېا پورې د کابل په ښړار کړې ښړه پړه خړرپ  دغه ډلې هره ور 

عړزت او  وړه د، وړه د تو ړیم او تربیړې درک وو، وه د بیا رغووې څړرک وو، رسه جنېیدې

داچړې د هیړواد مرکړز . عفد سات و تصور وو او وه هم د رس او ما  د ام  او امان خیړا 

هرڅه لړه کنړرتو  او کړابو څ ړه باړر ، حکومد ع ال وجود وه درلود، کابل بې امنه وو

اوړاريش او م ړوک الطړوائفي حاک ړه ، هم مط قړه خپ رسړ  وو طبوا په والیاتو کې، وو

 . وه

ه  ړړه ، طقړړو  جوړښړړ ووو شړړ ون درلړړودکړړه پړړه کړړوا ځړړای کړړې قړړومي او من

خو په کومو ساحو کې چړې قړومي ، خ کوپ پ ه وسب ا خپل عزت او ما  سات   شوای

ه  ړه تنظی ړړي ، د خ کړو تړرمند کړوا تړړيون شړ ون وړه درلړود، جوړښړ ووه ضړویفه وو

ټړوپکامرو او پړه ویشړه هړې توکړو روږدو اوباشړاوو پړه خ کړو پړه اقړطال  ، قومنړداواوو

مړا  او حیثیړد ، په ور  کړې ترګووړه ځایړه د خ کړو پړه عړزت، ولېرسچپه م چنې چ 

 . باودې ت اوت کیده او له م د څ ه هې الره ورکه کيې وه

برشړ  او ، د کنرتو  او کابو کولړو لپړاره هړ څ کړوا اسړالمي د دغه بدمرغه حالد

، کړارپوه، هړ څ کړوا پروفیسړور. بی  امل يل وااد هم څه وشوای کوالی او یا هې وه کو 

او  د رامینځ ه شړو  وړاوړه وضړوید د کنړرتو  قومي مرش او کوا بل ش صید، س ادا

حالد دومړره خړراب او رسسړامووکي وو . طرحه او ع يل توان وه درلود آرامولو له پاره

 . په وی دې موده کې هې د رس او پای پیدا کولو ه څ م ا  وه لید  کیده چې
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، غړر  هیوادووړو، امریکړا، تړيون د وړاټو پړه وامړه وظړامي، د م ېرو م  و ساتمان

د افغاوسړ ان هامسړیه هیوادووړړو او د ، اسړالمي بړا وفړړویه هیوادووړو، اسړالمي کنفړراوو

سی ې لویو او وړو وفړوی لرووکړو هیوادووړو ټولړو ونړداره کولړه او حړاالت هړره ور  لړه 

 . اخ یار څ ه وتل او ب را  کید 

الیړد لړه سنې صړار په دغه حسړای او خړورا کړيکیچ  وخړد کړې د کنړدهار و 

 سړی ې څ ړړه یړړو پ ړوا  جاړړاد  قومنړړدان اوسړني پړړه دینړړي تدکړيو بوخړړد طالړړب

لړه خپ ړو څړو م ړدودو م ېړرو رسه د ( امیراملؤمنی  مالم  دع ر م اهد رح ه ال ړه)

 . وضوید د کنرتو  په اړه سال مشورې پ ل کيې

سړه م رتا مالم  دع ر م اهد چون د جااد په تماوه کې یړو م  ړص او پړاک وف

د خپ ړو او وړورو قړال و م اهړدینو د آرمړاوووو هړدر ، جااد  قومندان پاتې شوی وو

د خ کو پړه عړزت باوړدې ت اوتووړه او عف ووړه لوټړل هړې ، کید  هې له تغم څ ه ووتل

ځکه هې وو لوميی د خپل پړالن د تطبیړا لپړاره د کنړدهار والیړد ، وور وشوای تغ الی

له دیني عاملاوو څ ه د حکم او ف ړوا غوښړ نه پن واهي ولسوالۍ په توېاوات سی ه کې 

 . وکيه

مشاورو سی  زو دیني عاملاوو د حاالتو د کابو کولړو لپړاره د وظړامي اقړداا ف ړوا 

څه م  ص م ېر  هړې رسه راټړو  کړي  او د حړاالتو د کړابو کولړو لپړاره هړې د ، ورکيه

 ریړک راپیړل د طالبړاوو اسړالمي ت تړارهخ ۱۵کا  د م را ال راا د میاش ې پړه  ۱۴۱۵

 . کي

 : لومړی ستر امتحاني پړاوو

هړ و کا  د یوالقوړدې میاشړ ې پړه  ۱۴۱۶له ډهرو مورکو او بریالی ووو وروس ه د 

دهنړي  ۱۵۰۰تارهخ د کندهار په تاری ي ښار کړې د هیړواد لړه ګړوټ ګړوټ څ ړه  ۱۵

هړې د هیړواد د  عاملان راټو  شو  او مرحړوا مالم  ړدع ر م اهړد رح ړه ال ړه توړال 
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لړه دغړې ورځړې وروسړ ه د . یم پړه ح ړث وټاکړه او د امیراملړؤمنی  لقړب هړې ورکړيتع

 . ره   لومي  او خورا دروه دوره پ ل شوه اسالمي امارت د

، تړررسه شړو  د عاملاوو ل وا پریکيه او مرحوا مال قاحب د مرش په ح ړث ټاکړل

ور لړه غړاړې خو داچې ره   یو سرت الاي اماود دی او دا اماود یو افغړان طالړب تړه 

ام  ړان څ ړه مرحړوا مړال قړاحب پړه  بیا وو سرت الا  ام  ان هړم دی او لړه دې، شو

داسې ډو  راووت چې ه څوک به هې له  عي پ وه تړر وقړد او سړوا  الوړدې راوړه يش 

 ان شاءال ه . وس الی

اسالمي امارت ته ره   پړه داسړې حړا  کړې ور لړه غړاړې شړوه چړې هیړواد پړه 

ټړو  دول ړي تأسیسړات بشړپي ، ه څ دول ي تیربنا وجود وه درلود، کنډواله بد  شوی وو

د  وفساد باوډووو او تنظی ړي لنړډغرو ګړران هیړواد ، غ و، تورواکو. له منځه ت يل وو

د ، بړراال جنسړ تیړر ، له هرې خوا دومره ځپ   وو چې ق م هې د لیک و تړوان وړه لړر 

په عفد ډلړه ییړز ت اوتووړه او د ښځو ، د ميو رقص، خ کو په رسووو د می ووو ټکوهل

 . ډهر ف ائم هره ور  تکرارید  وور

د اسالمي امارت لومي  تعیم ته د هیواد چارې په داسې حا  کې وسړپار  شړوې 

چړې ټړو  ت ریړک هړې د تغړایې لپړاره کړور پړه کړور لړه خ کړو ډوډ  ټولولړه او خپړړل 

تړي شړ ون وړه مال هړ څ باړر ، ه څ اق صړاد وجړود وړه درلړود. م اهدی  هې پرې ساتل

 . هرڅه یواځې د ال ه توال  په توکل پرمخ ت ل، درلود

ځوان اسالمي امارت ته له هرڅه څ ه هیواد ته ام  راوسړ ل او دل ړه  عړي وظړاا 

د  د شړورو  اشړغا  ضړد جاړاد ځکه  عړي وظړاا. او حدود پيل کو  مام ښکارید 

 . هې غوښ ل یوویم می یون شایداوو سپ څ   او میرا  شوی آرمان وو چې پالل

مصبووید دومره ځپل شو  وو چړې خ کړو ، عفد، ه دا ډو  د هیوادوالو عزت

 . ام  پسې سرتګې غيولې فقې د څ ورویش و ساع ووو لپاره هم
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ځوان اسالمي امارت ه دا دوه کارووه د خپ و کارووو پړه رسفارسړد کړې وویړو  

عي وظاا پ   کړي چړې تړر دهیواد په ټولو هغو سی و کې    او په م اود او تدبیر رسه هې

واک الودې هې وې او هم هې داسې مثايل ام  خ کوته راوسړد چړې د شړپې لړه م ړې 

 . ځکه د ه څ خوف او خطر احسای هې وه کاوه، به خ کو د کورووو دراوتې وه تيلې

بیابړه ویړو  ( یونړي تړر غړال وړاوړدې) کوا چاچې به دغال لپاره الرې چارې لټولې

بیا بړه ویړو  شړوی او ، چې به د چا په عزت دتیرې تابیا ویولهکوا چا ه دارات، شوی وو

ح   تر دې چې چابه په باتار یا بل ځای کړې لړه بړل چړارسه ، قاوون ته سپار  شوی وو

بړه ورتړه ( طالب) عاد  فزیکي جېيه او ښکنځل هم وکي  د اسالمي امارت یو سپاهي

 . را رسیدل  وو او ش يه به هې له منځه وړې وه

، د لسېووو داسې ق نو شاهد یم چې دوه کسان به رسه په شړ يه شړو ته پ پ ه 

دغړه ډو  امړ  تړه ويیړوا  او . یو طالب به خدای پرې راپ   کي او الو ه به هې وشړکیده

ټو  هغه جا ووه هک حیران پاتې و  چې د افغاوس ان د وضوید دکابو کولړو لپړاره هړې 

 . ه څ پیشبیني وشوای کوالی

  ړا  دوره پړه داسړې حړا  کړې رواوړه وه چړې د اسړالمي د ره   دغه سرته ام

سړابقه او مسړ کي تد کړيې یړا ت صړص وړه ، امارت ځواوې ره   هړ څ کړار  ت ربړه

ب کې هرڅه ډهر عاد  او په ساده ډو  ع يل کید  او ال ه توړال  د خ کړو لپړاره ، درلود

 . ښه آراا او د عزت فضا رامنځ ه کيه

چړې ګړران ، سړ نه برخړه واک ړ  شړو ٪۹۵د په اسالمي امارت دايس ماا  د هیوا

هیواد د یو ډیر شدید بیامر په شان له م   ف وس ووزو او مشړکالتو رسه الی او ګریړوان 

، د هیواد کروسۍ د هړ څ برابړروه، ډهری خ ک بې روتګاره و ، لوږه او مسکند وو، وو

ه دې خړو لړ، بیړا رغووړه او آبړاد  لړه قړفر څ ړه پ ړل کیدلړه، ت ارت ووی پ ړل کیړده

امنید او ډاډ لړه پ ړوه ، ټولوواخوالو رسه رسه د اسالمي وظاا د حاک ید له برک ه د عزت
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وی دې پ وا  تاریخ کړې هړې افغاوړاوو سړاری وړه  خ ک دومره بسیا او هوسا و  چې په

 . درلود

په دا ډو  بدو حاالتو کړې داسړې پ ړاوړې رهړ   چړې خ کوتړه لړه فړوو الوړاده 

د ت زیې او ت ریب په مورګړو درو  شړوی هیړواد بیرتړه ، ګډوډ  څ ه پوره ام  راويل

، ښړووځي، مدرسړې) تو   ړي ادارې، الوړدې راويل واحد اوتړر یړوه مرکړز  حاک یړد

پړه ټړو  هیړواد کړې تړر یولکړو ، د خپل توان مطابا بیرته فوا  کي ( لیسې او پوهن ووووه

د م ړدره ،  پورې د دهني تدکيو طالب الو امن له امړاريت بړودی ې څ ړه متویړل کړي 

لړه ټړو  هیړواد ، بیرتړه قړفر کړي ، موادو کښد او ت ارت چې خورا عاا ګرځ دل  وو

د ، او بیادتنظی ي ګړډوډیودوخد وسړ ه راټولړه کړي  څ ه د پ وا  ک وویس ي دورې

د اړیکو پړه برخړه کړې د افغړان ، هیواد د کروسۍ د بدلون او بیا چاپ لپاره تدابیر وویس

لړه ترک نسړ ان څ ړه د ګړاتو د پاهړ  الیړ  ، هي پریکيه وکي بیسیم له  کد رسه اب دا

د جېړيې د اخ  ړاا لپړاره لړه سړیايس او ، موضوع په جد  ډو  تر ب ث الودې وویسړ

دا پورته یکر شو  کارووه واقوا چې پړه هامغړه ، وظامي الرو څ ه هڅې رواوې وسايت

 . یو کرامد ب ل کیده وخد کې له تصور څ ه پورته کار او

ک ړه چړې ، امارت واک ني او ره   هغه ماا  له مشکل رسه مړخ شړوه داسالمي

پړه ( سړیکولریزا) کفر  وي  د اسالمي وظاا د منووې په راتا رسه خپل کفړر  سیسړ م

 . خطر کې ولید

لړوميی د امریکړړا او غړر  هیوادووړړو ل ړوا پړړه اسړالمي امړړارت باوړدې د  عړړي 

، د وقض په ووا تورووه پړورې شړو  حدودو د پيل کولو په رس د ښځو او اوسا  حقوقو

په داسې حا  کې چې یو کړا  وړاوړدې پړه ه ړدې هیړواد کړې پړه ور  کړې د لسړېووو 

خ کو وژ  هم چا جرا وه باله او د هغه وخد حکومد او د  وفساد ډلړه مرشړوع ب ړل 

ل  وروس ه د بااوو په لټولو رسه د شیخ اسړامه بړ  الدن رح ړه ال ړه قضړیه مطړر  ، کیده



       
  

 
  

 

88 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

هڅه وشوه چې اسالمي امارت په س  و جنېړي او اق صړاد   ائطړو کړې لړه شوه او 

 . ويیوالو بندیزیووو رسه مخ يش

ا کړا  د سړپ     ۲۰۰۱دغه واګوار او ظاملاوه حالد تر هغړو دواا وکړي چړې پړه 

پ ښه رامنځ ه شوه او امریکاته چاوو پړه الی ورغړ  چړې پړه افغاوسړ ان د وظړامي  ۱۱

 . ترالسه کي  او یرغل پیل کي یرغل لپاره ع يل بااوه 

له یرغل څ ه م کې امریکا اسالمي امړارت تړه تادیړد وکړي چړې بایړد هرڅړه ژر 

کړړه داسړې وويشړ امریکړړا بړه پړړه ، اسړامه بړ  الدن رح ړړه ال ړه امریکړا تړړه وسړپار  يش

 . افغاوس ان برید وکي 

اسالمي امارت د خپل اسالمي او تاری ي غړرور لړه م ړې امریکړا تړه ځړواب ور 

چې که رهښ یا شواهد موجود و  چې اسړامه بړ  الدن د سړپټ   پړه پ ښړه کړې الی کي 

دې د اسالمي امارت م ک ې ته خپل شړواهد وړاوړدې کړي  او تړر  لر  وو د هغه په اړه

خو امریکایاوو داوړاودیز رد کي او خپ ړه د تادیړد خړ ه . یوې میاش ې پورې وخد لر 

 . هې بیا تکرار کيه

وړاودیز وکي چې اسامه ب  الدن ته د ربړا  د حکومړد پړه  تبیا ځل اسالمي امار 

لړه ، وخد کې د افغاوس ان تابیود ورکي  شړوی او اوی هغړه تمړوږ د هیړواد تبوړه دی

قاوو  پ وه هم تاسو حا وه لرئ چې تموږ یو هیړوادوا  راڅ ړه وغړواړئ او بیاهغړه تړه 

بیړا دې دسړوود   ،که بیا هم تاسو تمړوږ پړه م ک ړه بړاور ويشړ کړوالی، جزا ورکيئ

هیوادووړو دینړي عاملړان یړوه اخ صړا   اسړالمي ۳عربس ان او افغاوس ان په ګړډون د 

شړ خ  اسړالمي امړارت بړه، م ک ه جوړه کي  او شیخ اسامه دې په کې م اک ه کړي 

 . اسامه هغې باورې م ک ې ته وسپار 

چړې اسړالمي ، په دې وخد کې امریکړا بیړا هړم د تادیړد او جېړيې خړ ه کولړه

 . مارت هې غوښ نه رد کيها
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اوی که چیرې د اسالمي امارت ره   وه وا  افغاوس ان به په تاره ي ل ړا ر لړه 

 مه ډکه فیص ه کيې وه چې د ابد لپاره هې تموږ اسالمي تشړ ص او حریړد تړه تیړان 

رح ړه ال ړه سړپار  برسړیره پړردې چړې لړه  ځکه کفاروته د شیخ اسړامه. اړوالی شوای

ب کړې پړه ، کار وو او د اسالا عزت او دبدبړه تړر پښړو الوړدې کیدلړه  عي پ وه واجایز

خړو دغړه د . برش  تاریخ کې به هړم تمړوږ پړه وړاوړدې د پ غړور یړو تړور داغ جوړیړده

تړه هړې رس  غیرمتنه او با جرأته ره   وه چړې دښړ  ، با تقوا، اسالمي امارت مس اموه

 . ه الی وروه کيټیې وه کي او یو مس امن هې په خپ ه خوښه کافر ته پ

 : د رهبري دوهم ستر اوخورا امتحاني دور

ب ړې وې چړړې  ۹ویټړه د شړپې شړاوخوا ( ۷) کړا  د اک ړوبر میاشړ ې پړه ۲۰۰۱د 

پړه لړومي  رس کړې هړې د ، امریکاهي الوتکو په افغاوس ان باودې وظامي یرغ ېر پ ل کړي

 . اسالمي امارت د ره   مقاا تر هواهي برید الودې وویوه

پړه لړړومي  ور  پړه کنړړدهار کړې د مرحړړوا امیراملړؤمنی  مالم  ړړدع ر د یرغړل 

دا د . اس وګ  ځای د بې پ  وټه الوتکې تړر هړدف الوړدې وویړو  شړو م اهد رح ه ال ه

هغه الوتکړه چړې دا بریړد هړې تړررسه کړي وروسړ ه د ، بې پ  وټه الوتکې لوميی برید وو

البه دا وه چې دغې الړوتکې لړه خو ج، امریکا په موتیم کې د منووې په ډو  وساتل شوه

 . خورا ډهر دقد او ماارت رسه رسه چې لر  هې ووشو کوالی خپل هدف په وښه کي 

دا پ ه اراده او باور درلود چې باید مالقاحب مرحوا شړاید کړي  او  امریکایاوو 

په لومي  ګوتار رسه د خپ ې دبړدبې پړه ښړودلو رسه د اسړالمي امړارت رهړ   خ  ړه 

 . داسې هې ووشو کوالی دل ه ثم ال  دل هخو ال  ، کي 

ال ړړه توړړال  د مالقړړاحب مرحړړوا ، د تکنړړالوژ  لړړه پرم  ړړا او دقړړد رسه رسه

هغه له برید څ ه روغ ووت او د هوې سړرتې او خړورا پ چ ړې مورکړې د ، حفاظد وکي

 . پ ل په دود هې د کندهار ښار پرهښود
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د باور و وه لړر  اوتړر ابړده کیدای يش امریکایان د ال ه توال  په ورصت او حفاظ

په دې چورت کې پاتې يش چې ولړې هړې د بړې پی وټړه الړوتکې بریړد خطړا الړ او مړال 

 ؟ قاحب روغ رمې ووت

ځکړه بریړد ، ځړواب پیړداکولو ووړه تړواوی   دې سوا  ته به دښ   تر قیام ه هم په

ی او لړوړ خو د ال ه توال  حفاظد بیا تر هرڅړه لړو، واقوا هم دقیا وو او هم خورا لوی

 . دی

مرحړړوا امیراملړړؤمنی  مالم  ړړدع ر م اهړړد رح ړړه ال ړړه دخپ ړړې واک نړړۍ پړړه  

وومړوړی بړه خپ ړو ، که امریکایان یرغړل وکړي »: وروس یو کې یوه وینا کې ووهل چې

جباړې جړوړې کړي  او دیرغړل ، م اهدینو ته امر وکي  چې د هیواد غرووو ته وخیړن 

 . «پر ضد جااد پ ل کي 

، کاهي ع يل اشغا  څ ړه مالقړاحب مرحړوا ه ړدا سړې وکړي وروس ه له امری

لوميی هې پ پ ه د هیواد په تابل والید سیور  ولسوالۍ کړې ځاو ړه د اسړ وګنې لپړاره 

 . ورپسې هې خپل ځاو ه وائب وټاکه او ره   شورا هې رامنځ ه کيه، یو ځای غوره کي

او ، ژغړور  کیړده دهپه دې کار رسه هم د مرحوا امیراملؤمنی  خپل ژوود تر یوه ح

متویړل او ت ایړز ا ووړورو ، د م اهړدینو د توظیړف، هم د امارت د بیارا منسړ م کیړدو

او جاړاد   وظم او دهسپ ی  اعړاده، واحده قومنده، جااد  کارووو لپاره یوه ښه ره  

 . کید  ورو ورو بیرته رسه پراخ او منظم ت رکات

ال ړه توړال  د اسړالمي امړارت ، د ل  تماوې په تیریدو رسه واقوړا ه داسړې وشړو 

جنړوب او ، غړرب، د هیړواد پړه  و ره   شورا په برکد قف د یوې ښې او مق درې

 . شام  کې رسه منظم او جااد ته سوو کي
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په دغه حسای پړياوو کړې کړه د اسړالمي ، دا مرح ه واقوا ډهره س ووزمنه مرح ه وه

وړو ټړو  امړارت بړه ، بات وه وایاس قامد او ث، ق ، تقوا، توکل، امارت د ره   تواد

هغه اسالمي امارت چې په لومي  ځل د دیني عاملړاوو څ ړه جړوړ ، رسه پاشل شوی و

 . هغه به دړې وړې او رسه شیند  کیده، یو لوی قف ورڅ ه تشکیل شوی و

، پړړه هړړر قړړورت پړړه دغړړه ام  ړړا  دور کړړې د اسړړالمي امړړارت ټړړولې رهړړ  

خورا لویو قرباویو او د رس سوداته ځاوووړه وقړف ( وائب او ره   شورا، امیراملؤمنی )

رسه پړه څړو ک یړومرت  کړې د ( قرارګاه) بیو پ پ ه امیراملؤمنی  له یوه امریکاهي. کي 

ربړارولو او پړه شړاادت رسړولو ، چې هړره مل ړه هړې د ویولړو، کي قومندې مرکز جوړ

 . خطر درلود

او ، بندووړه، وه تک یفووړهوررسه د اسالمي امارت وائب او د ره   شورا غيو هری

 . ح   شاادتووه وګالل

م ړرتا ، ال اج مال عبیدال ه اخند لوميی بند  بیا پړه توړدان کړې شړاید کړي  شړو

د رهړ   شړورا غړي  ، مال برادر اخند اته کاله په ګاووډ  هیواد پاکس ان کې بند تیر کړي

 . د ګواو اوامو تر تودان پورې ورسید  او ځ نې شایدان شو 

ام  ا  او سرت تاری ي پياو کې د اسالمي امارت د رهړ   غړيو وړه تناړا  په دغه

د مرحړوا ال ړاج مولړو  ، ځاوووه ب کې خپل اوالدووه او کوروۍ هم خطرووو ته ورکړي 

تامړ  د جاړاد پړه جریړان کړې یړو پړه بړل پسړې شړایدان  ۴جال  الدی  حقا  قاحب 

 . واروغ او بیا وفات شو پ پ ه د جااد د س يیو او تکالیفو له ام ه س د، شو 

لنډه دا چې مرحوا امیراملؤمنی  مال م  دع ر م اهد رح ړه ال ړه او د امړارت د 

لکه څروېه هړې چړې ، ره   شورا اعضاوو د اسالمي امارت قف هغه ډو  ره   کي

 . توقم کیدله
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خړو پړه ټړو  جاړاد  قړف کړې یړو کړوچن  ، د جااد مل  ټو  هیواد ته وغزیړده

، ظ ړم، لړه  عړي حړدود رسغيووړه، خپړل رس ، بړې اطړاع ۍ، فاقۍبې ات، خطا، در 

 ال  دل ه. او ه څ داسې څه پ   وه شو  چې سيی وقد پرې وکي ، تیری

دا ډو  خدمد او فوالید بیا ه  ه ال ډهر اه یړد پیړدا کړو  چړې وړه د رهړ   لړه 

وړړه وررسه م ړړامخ ، افړړرادو او مات ړړد رسه م ړړامخ لیړړده کاتړړه او واسړړ ه کیړړدالی يش

ب کړې هرڅړه د ، وړه پړه یوځړای کړې رسه راټولیړدای يش، مشورې ته تمینه مساعده و 

 . قاقدپه وسی ه او په غیاب کې تررسه کی  

په دې مونا چې د اسالمي امارت دوخد رهړ   پړه داسړې وخړد کړې پړه خپ ړو 

افرادو بشپي تس ې لر  چې د م امخ متای لپړاره ټړو  امکاوړات ورڅ ړه د اشړغا  لړه 

لړه ، لړه کنړي تړر ه  نړده، له ب ړخ تړر کنړدهاره، خوله فراه تر ونېرهاره. و ام ه س ب ش

 . خوسد تر فاریابه ټو  هیواد کې په منظم ډو  جااد  ع  یات روان و 

ا کړا   ۲۰۱۳مړیالد  کړا  څ ړه را ویړول  تړر  ۲۰۰۱دغه اع ات اسا ره   له 

املړړؤمنی  پړړه دغړړه مړړوده کړې د اسړړالمي امړړارت مرشړړ مرحړړوا امیر . پړورې دواا کړړو 

مالم  دع ر م اهد رح ه ال ه فقې یوځړل خپړل اسړ وګ  ځړای او د قومنړدې مرکړز 

. کاله بیا په دوهم مرکز کړې تیړرو  ۸کاله یوځای تیرو  او باقي  ۴یوني تقریبا ، بدلو 

جالبه هې ال داده چې په دواړو مراکزو باودې بړار بړار امریکړاهي چړاپې هړم راځړي او د 

 . واټ  رسه جااد  ع  یات هم تررسه کی   مالقاحب مرحوا له وی دې

هغه ک   چې مرحوا امیراملؤمنی  ترې د جااد  قومندې د سړرت مرکړز پړه حیړث 

کار اخيل له ش و د ډهرو شایداوو شاهد دی چې د دومره ک نو په موده کې هې په جاړاد 

 . کې ورکو 

کړوروۍ ټړو  ال ډهره جالبه هې دا چې د مرحوا امیراملؤمنی  په ش ون باوړدې هغړه 

ښړځې او وارویړه او ، د کوروۍ ټړو  غړي ، خ ه ده چې دی هې په یوه برخه کې اوسی  
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خو ه څړوک وړه ، ح   ماشومان هم خ  شو  چې مرحوا مال قاحب دل ه ژوود کو 

 . وه چاته واهي او وه هم دا خ ه د دوو کساوو ترمند تکراری  ، جاسويس پسې کو 

یکایاوو ل وا د مرحړوا امیراملړؤمنی  د پ ړداکولو دا په داسې حا  کې ده چې د امر

 . او یا شاادت په بد  کې لو می یووه ډالره جایزه هم ک ښود  شوې او عالن شوې ده

 : د اسالمي امارت دوهمه رهبري

مرحړوا امیراملړؤمنی  د  مړه ویټړه ۴ه ر  ملریز کا  د ثړور پړه  ۱۳۹۲ک ه چې د 

 ؟ ت باقي پاتې ره   څومره کام  وکيد اسالمي امار ، واروغۍ له ام ه وفات شو

د مرحوا مالقاحب له وفات څ ه قاقد فقې مړال اخرتم  ړد منصړور قړاحب 

ته چې دا ماا  د اسالمي امارت وائب ده حا  راوړ  چې مال قاحب مرحړوا م کړې 

 . له دې چې وروس ۍ دوا ورته ورسی   وفات شو

ال ړه دا موضړوع فقړې  د اسالمي امارت وائب شاید مال اخرتم  د منصور رح ه

چې هغوی ټو  د ره   شورا غړي  او مرشړان م ېړر  ، له شپ و کساوو رسه  یکو 

شړړیخ ال ړړدیث مولړړو  عبړړدال کیم ) شړړیخ ال ړړدیثان ۳د هغړړوی پړړه مړړند کړړې . د 

شیخ ال دیث مولو  هبة ال ه اخنړدتاده او شړیخ ال ړدیث مولړو  وورم  ړد ، قاحب

 . هم ش ون لر ( ثاقب قاحب

ورا دغه شپ  کسه غي  چې پړه جریړان خړ  شړو  د اسړالمي امړارت د ره   ش

ب کړې د ، وائب ته مشوره ورکړو  چړې د امیراملړؤمنی  مرحړوا وفړات اعړالن وړه کړي 

خړو د دې . پې وسايت  عړا هړ څ سړ ووزه وړه لړر  جااد  مص  د په اسای هې که

د امړارت باید منصور قاحب پ پ ړه ، لپاره چې جااد  قف ع ال بې امیره پاتې ويش

 . دروود پ ټ  په اوږو واخيل
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باالخره پریکيه په دې کی   چې منصور قاحب به د اسالمي امارت  عړي امیړر 

 خو دا خ ه به ه داسې پټه ساتل کی   ، و 

 : د منصور صاحب قیادت

منصړور قړاحب ع ړال د ، ک ه چې د اسالمي امارت په ره   کړې تغیړر راځړي

رشړړتابه تړړه پورتړه کیړړ   وړو ال ډهړړر د مسړړبولید وړائب وب لړړه منصړب څ ړړه د امړارت م

 . احسای کو  او په جااد  قف کې د یو س س ه اب کارووو شاهدان ګرځو

کالړه هړې د  ۳د منصور قاحب د ره   تر ټوله سرته کاروامه دا شوه چې ویړ دې 

مرحوا امیراملؤمنی  د وفات خ ه له ټولو لرې او وی دې اس  بارايت ارګاوووو څ ړه پټړه 

 . ات هوس

دا خ ه دومره ما ه وه چې په ع ړل کړې هړې ټولړو ويیوالړو اسړ  بارايت ادارو تړه 

اخړالص او اماو ړدار  ، ماتې ورکيه او ثاب ه هې کيه چې د امارت ره   په څومره تدبیر

 . رسه پرمخ ځي

د تقریبا دریوک ووو مودې پړه تیریړدو پړه ځینړو جاړاد  برخړو کړې د مالقړاحب 

مثال یو چابه غوښ ل م امخ د مړال قړاحب مرحړوا ، حو شو مرحوا د وفات اثرات 

یا م امخ خپل پ غاا ورته ورسو  بیا ځړواب واخړيل چړې دې کړار کړې ، پ غاا واور 

وو په لوړو ردو کې شکووه پ دا شړو  چړې مرحړوا امیراملړؤمنی  ، پرم  ا وشو کیدای

 ؟ ژوودی دی کنه

هړړ   کړا  د اسړد  ۱۳۹۴ه د دغې خ ې په ل  پراخیدو او د غوښړ نو پړه ډهریدوپړ

د امارت ره   شورا پریکيه وکيه چړې د مالقړاحب مرحړوا وفړات  ویټه ۸میاش ې په 

باید وور اعړالن يش او د رات ړووکي رهړ   لپړاره ټړو  جاړاد  قړف او هیړوادوا  پړه 
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ځکړړه د مالقړاحب مرحړړوا ال ډهړړر غیابړد او پړړه دې اړه تشویشړړووه ، جریړان کړړې يش

 . تیامن  متامید 

رته یاده شوې ویټه د مرحوا امیراملؤمنی  مال م  د ع ر م اهړد رح ړه ال ړه پو په

. د وفات خ  رسام د امارت ل وا اعالن شو او په دې اړه ره   شورا غووډه دائره کړيه

د غووډې پریکيه دا شوه چې مال اخرت م  دمنصور قاحب به د امړارت اعړالن شړوی 

 . و  تعیم او امیراملؤمنی 

له رس ي ټاکل کیړدو وروسړ ه د هیړواد لړه لړر او برڅ ړه ټولړو د منصور قاحب 

، د بیالبی ړو ک یسړیووووو مرشړاوو، قاضړیاوو، د والیړاتو والیړاوو، فوالو جااد  جباړاتو

م ورو او دهني عاملاوو په خورا ت وار او بیړيې رسه خپړل خپړل ، باوفویه جااد  څريو

ل ړوا ( مسړبولینو او افړرادو، )هړدینود بیو ووو په را اس ولو کې د م ا. بیو ووه راواس و 

 . مؤظف شو  م ېر  س ي  شو  دومره ت وار کیده چې د بیود اخیس  و لپاره

هغه ماا  تما په فکر کې دا خ ه راګرځ ده چې پ ړواوۍ رهړ   دا قړف دومړره 

یو موټ  او یو الی سات   وو چې و  هې موږ د دوهم ره  پړه توړی  کړې مثبړد اثړرات 

ځکه هامغړې رهړ   خپړل ټولړو ، دا کاروامه هم د پ واوۍ ره   وه ،په سرتګو ګورو

ب کړې ، افرادو او مسبولینو ته دا فکر ورکيی و چې په امارت کې اشړ اص ماړم وړه د 

 . هدف مام د ی اوپه  عي تېالره ع ل مام دی

په خورا لنډه تماوه کې له ټو  هیواد څ ه د بیو ووو لي  پړای تړه ورسړیده او ټړو  

رسه خپړل بویړد وکړي او ک ړک مالتړي هړې ( شاید منصور قړاحب) قف له وو  تعیم

 . ورڅ ه اعالن کي

الب ه په اس ثناهي ډو  ځ نې م ېر  داسړې هړم وو چړې د سړوء تفړاهم لړه ام ړه د 

خو د ل  تماوې پړه تیریړدو ، الووه وررسه پیدا شو  وولنډې مودې لپاره تشویشووه او سو 

جاړاد هړې هړدف و او د ال ړه توړال  د رضړا ، رسه هغوی چې د امارت دردمند غړي  وو
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وو ال ړه توړال  بیرتړه توفیړا ورکړي ، وی ووه او ارادې هې ویکې و ، لپاره هې خدمد کاوه

 . رڅه هیر کي بیرته له منصور قاحب رسه بیود وکي  او ه، چې د امارت جزء يش

د منصور قاحب په ره   باودې د ټو  جااد  قف باور او راټولیدو هغړه تړه د 

 . ال ډهر فوالید جابه او جرئد ورکي

 : د شهید منصور صاحب د رهبري لنډ خو مؤثر دور

وروس ه له دې چې مالاخرتم  د منصور قاحب د بیو ووو پړه قب ولړو رسه وړوی 

اليس هې د امړاريت ادارو د ټولړو اړخووړو د بیړا څیيوړې  وو سم، امیراملؤمنی  وټاکل شو

 . لپاره هیبد وټاکه او کارووه له پ وا څ ه څو چنده ډهر منظم او ښه شو 

په جاړاد  ، پراخوايل ته توجه تیاته شوه د هیواد په رسارس کې د جااد  ع  یاتو

قړف کړړې د چریکړړي جېړړيو ترڅنړړا د جباړي جېړړيو د پ ړړل کیړړدو لپړړاره امکاوړړات 

 . رامنځ ه شوې  و  شو  او په رات ووکي پرسيل کې ع  یايت جااد  قطوېوسن

د ، د دې لپاره چې د ټپ اوو او اکامالتړو پړه برخړه کړې امړارت پړه ځړان م کړي و 

، وررسه د اکامالتړو کړار تړه توجړه تیاتړه شړوه، ق د چوکاټ ته پراخ یا ورکړي  شړوه

ښړړه او پړړه اح یړړاط ګامووړړه ه ړدا ډو  د امړړارت لپړړاره د عوائړړدو د ج ړړب لپړړاره خړړورا 

 . واخیس ل شو  چې امارت هې ښه غښ    کي

د هیواد له ټولو اقشارو څ ه مناینده ګړان پړه ، په ره   شورا کې پراخوال  راغ 

په ادار  برخو کې یوځل بیا ښه ت قیا او کره ک نه وشړوه چړې ادارې ، کې وټاکل شو 

 . ل او طرتالو  ووه ولر مدون لوائ، وظم هې ترمند ډهر يش، فوالې وساتل يش

شاید منصور قاحب رح ه ال ه د خپ ې ره   په لړومي  رس کړې د داعړپ پړه 

، د داعپ ځ نې غي  د ه واد په ځینو برخو کړې ښړکاره شړو ، وامه ف نه ګرو رسه مخ و

بیرغووه هې پورته کي  او جااد  قف ته هې ع ال په داسې ماا  مشړکالت جړوړ کړي  
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رو رسه د جاړړاد سړړنېرووه سړړ د ګړړرا و او اشړړغالېرو د چړړې لړړه امریکړړاهي اشړړغالې

 . وارخطاهي او الر ورکي  ش بې ش یرلې

دل ه منصور قاحب د ع امء کرامو په مشوره او پریکيه د داعپ په ضړد خړورا پړه 

 . قاطوید رسه درهد وویو

دا ځکه چې منصور قاحب رح ه ال ه د خپ ې جااد  ت ربې لړه م ړې پوهیړده 

، ف نې په وړاوړدې لړه اغړامت یړا تسړاهل څ ړه کړار واخیسړ ل يش که د دغې دسیسې او

جااد  قف ټوټه کو  او د اشغالېرو د ک ووو دسیسه چې د اسالمي امارت پړه قړف 

 . بریالۍ ک   ، کې د در  اچولو لپاره هې په کار اچولې وه

ښړه مثړا  ، د دې لپاره چې یقیني پوه شو چې داسې کید  ډهر وړ دې او م کړ  و

 . دی عدې ويیوا  جااد  تنظیمهې د القا

م کې له دې چې د داعپ په وامه د خوارجړو ف نړه رس راپورتړه کړي  د القاعړدې 

، قړف هړې واحړد و، جااد  تنظیم په عراو او سوریه کړې خړورا ښړه پرم  ېووړه لړر 

خړو ک ړه چړې د . قومنده هې یوه وه او له یو موقف څ ه هې خپل م اهدی  ره   کو 

تشړکیل دړې  م أسفاوه چې د القاعدې واحد او خورا منظم، شو داعيش ف نې رسه مخ 

په سوریه کې هړم لړه رکړود او ، په عراو کې هې خپل ټو  ش ون له السه ورکي، وړې شو

 . چې وور دا ب ث اوږدو  وه غواړا، په ټپه والړ حالد رسه مخ شو 

ویړد او که په افغاوس ان کې د داعيش ف نې په اړه د اسالمي امړارت د رهړ   قاط

ټوټړو بړد  شړوی  خدای مه کيه اوی به د اسالمي امارت قف په دریو، قالبد وه وا 

 . و
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ځینو کم فکره کرشاوو به په ځان د داعپ ووا ایښ  وو او څړه هړې چړې تړه ورتړه 

یوه ټوټه به د امارت رسه وفړاداره پړاتې شړو  وه خړو سړ د بړه ځپړل ، ویل کو  به هي

 .   ه به ماهوسه شوې وه او په کور به واس ه وهشو  او م کومه وه او یوه لویه ک

په دې کار رسه به د امریکاهي اس  باراتو هغړه آرمړان پړوره کیړده چړې د اسړالمي 

 . امارت د قف د ټوټه کیدو او ایل کیدو لپاره هې درلود

داعيشړ ف نړې  داچې منصور قاحب په خړورا حسړای وخړد کړې هیړوادوا  لړه

و ات ورکړي او جاړاد  قړف هړې  او وحشد څ هخ کوته هې له ظ م ، څ ه وژغور 

دا د منصور قاحب د کار د پ ل په شړیبو کړې خړورا سړ د خړو ډهړر ، یو موټي وساته

 جزاه ال ه خیرا . مام کار و

 : په سیاسي برخه کې

د مرحړوا امیراملړؤمنی  مالم  ړدع ر م اهړد پړه ژووړد کړې د جاړاد  فوالیړړد 

وروسړ یو وخ ووړو کړې هړې پړه قطړر ترڅنا سیايس ک یسیون هم جوړ شو  و او پړه 

 . هیواد کې دیوه اعالن شو  دفرت د جوړیدو الرښووه هم کيې وه

ډهړرو ، خو بیړا هړم د دفړرت او سړیايس فوالیړد پړه مړخ کړې خنډووړه ال موجړود و

هیوادووو له امریکا رسه د خپ و ګټو اویا ویرې له ام ه مالتي کاوه او لړه امړارت رسه هړې د 

منصړور قړاحب د  خړو د. را لړه اح یړاط څ ړه کړار اخیسړداړیکو په سات و کړې خړو

هڅړې ډیړرې  تعامد په وخد کړې د م   فړو هیوادووړو رسه د اړیکړو تړامینولو ع  ړې

 . شوې

چې له دې ج  ې هې د امریکړا لړه رقیبړو هیوادووړو رسه د م ړامخ متړای کيکړۍ 

ارت پړه د اسړالمي امړ، وخد په وخد هې م   فو هیوادووو ته ه ب ووه ولیړ  ، پراوس  ې

اړه هغه واسم پوهاوی چې د امریکاهي اشغا  څ ه وروسړ ه د امریکړاهي پروپاګنړد لړه 
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منځ ه راغ   و هغه هې رفم کي او خړورا ډهړر هیوادووړه هړې پړه دې قړاوم کړي  چړې  ام ه

اسړالمي ، اشغا  هې ټوله سړی ه تادیړدو ، امریکا د ټولې سی ې لپاره یو سرت خطردی

کې په م قابل احړرتاا بړاور لړر  او هیچاتړه د رضر رسړولو امارت له وي  رسه په توامل 

 . پال سۍ وه لر 

اسالمي امارت د وظامي قوت ترڅنا په سی ه کې پړه یړوه  د دغو متاسووو له ام ه

خورا ډهرو هیوادووو هڅه وکيه چې له اسړالمي امړارت ، فوا  سیايس قوت هم بد  شو

درهړد څ ړه را وګرځړړي او د  د دښړ نۍ او بړدبینۍ لړړه، رسه خپړل روابړې تړامی  کړړي 

 . اسالمي امارت رسه ښه سیايس روابې ولر 

د دې کار ګټې له هیچا څ ه پټړې وړه د  او دې اقړداماتو پړه وړي  کړې امریکړاهي 

حیثید ته س د تیان ورساوه او هغه رعب له منځه الړ چې د امریکا لړه ویړرې بړه چړا 

 . له طالب رسه سالا او کالا وشوای کوالی

دومړره ، د خپ ې ره   په موده کې له امارت رسه دومړره وفړادارمنصور قاحب 

خادا او دومره مدافم پاتې شو چې خپل ژوود هې هم په ه دې الره کې لړه السړه ورکړي 

 تقب ه ال ه . او د شاادت مقاا ته پورته شو

منصور قاحب پ پ ه لنډه اعالن شوې ره   کړې وکړوالی شړو  چړې امړارت 

ال هې پړه وظړامي او سړیايس برخړو ، و هغسې هې وسايتلکه چې م کې مضبوط قوت 

لړه ف نړو او ، ژر حړل کړي ، داخيل س ووزې چې د پ ښیدو خطر هې و، کې پ اوړی کي 

 ال  دل ه واملنة . دسیسو رسه په ښه جرئد برخورد وکي 

 : د ریمه رهبري

د منصور قاحب له شاادت څ ه وروسړ ه د اسړالمي امړارت رهړ   شړورا پړه 

وه هې موجودید ښکاره کړوالی ، ې چې وه هې ښکاره دفرت او دیوان درلودداسې حا  ک
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دغړه رهړ   شړورا چړې د حړل او  شوای اووه هې هم ډهر لیده کاته کوالی شوای بیا هم

شړیخ هبړة ال ړه اخنړدتاده  ډهړر ژر عقد د شورا په مواقفاتو موقړوفه وه و تواویړده چړې

هغه یو مرسړ یا  و د اسړالمي چې د منصور قاحب په وخد کې د  قاحب حفظه ال ه

له پ واویو ت ربو څ ه په ګټه اخیس نه خړورا پړه آسړاوۍ رسه د ، دریم امیر وټاکي امارت

بیود مراسم تک یل شو  او امارت پرېنښړود  شړو چړې خړدای مړه کړيه بړې رسپوښړه 

 . پاتې يش

د شړاید منصړور  د شیخ هبة ال ړه اخنړدتاده قړاحب پړه امیراملړؤمنی  ټړاک و رسه

له ام ه رامنځ ه شوې خال ډهر ژر بیرته ډکه شړوه او امړارت ال  دل ړه  شاات قاحب د

د جنړاب اخنړدتاده قړاحب پړه . لړه تیړان څ ړه وژغړور  شړو د اوشواب یا اض  ال 

ټولړو ، راتا رسه د اسړالمي امړارت چوکړاټ پ پړل حړا  مړنظم او فوړا  وسړاتل شړو

، دلېړړۍ مرشړړاوو، وړړاتوقط، ولسړړواالوو، د والی ووړړو مسړړبولینو، ادارو، ک یسړړیووووو

م اهدینو او عامو مس امواوو له ش خ قړاحب رسه بیوړد او د وفړادار  ژمنړه وکړيه او 

 . ال  دل ه تر رسه هې هم کيه

مرس یاالن او یړوه قړو  رهړ   شړورا  ۳، اوی ماا  چې اسالمي امارت یو امیر

هیړواد  هړر هیړواد او پړه، لر  د وي  په سط ه په یوه وظامي او سیايس قوت بړد  شړوی

 . کې د ونه هر جاد هې په برا او میياوه قائل د 

دا سرتې کاروامې چې د دیني عاملاوو په وامه رامنځ ه او ثبړد شړوې هغړه څړه پړه 

ډاګه کو  چې د دیني عاملاوو ره   د م  ووو تړاری ي بړرا او عړزت اعړاده کړوالی او 

، اقړیل تشړ ص د دهني رهړ   پړه رامنځ ړه کیړدو رسه د هیړواد اسړالمي. سات   يش

 . ونا او عزت خوود  کی  ، پ اوړتیا

دا هیړواد ، ک نه دوره کې د افغاوس ان لپاره ډهر څه وکي  ۲۵ پ پ ه اسالمي امارت

پړه دې هیړواد کړې هړې د خ کړو دیړ  او عقیړده ، هې له ت زر او ت ریب څ ه وژغړوره
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جاړاد پ ړل  يد یرغ ېرو په مقابل کې هې تړاری ، عریض فساد هې له منځه یوړ، وسات ه

د ټړو  افغړان مسړ امن اولړو او ح ړ  مسړ امن  چړې او تر اوسه په ښه ډو  رهړ   کړي

 . امد لپاره د اف  ار او ویاړ ځای دی

د اسالمي امړارت د سړ يې او خړورا مړدبرې رهړ   پړه اه یړد سړيی ه  ړه ښړه 

پوهیدل  يش چې دغړه د امریکړا رسه د جاړاد دوره د شړورو  ات ړاد پړه مقابړل کړې د 

 . له دورې رسه مقاهسه کي  جااد

مثال د شورو  ات اد رسه د جااد مرح ه هړم واقوړا سړ يې او ډهړره طاقړد فرسړا 

 . مېر ه  ه د اوسني جااد په تناسب ډهر امکاوات او ظروف موجود وو، دوره وه

مثال د ه رت کولو لپاره یوام  ځای موجود و چې په می یووووو افغاوړاوو لړه کفړر 

ځړان هړړې مړنظم کړړي او بیړړا ، سړړاه هړې واخیسړړ ه،   ړړه فنړا یړړوړهڅ ړه د و ړړات لپړاره ه

د م اهدینو لپاره د جااد پړه جریړان کړې د عړر  هیوادووړو او امریکړا پړه ، راوګرځید 

الره  له وی ې وړي  رسه اړیکړې او د هغړو د مرسړ و ج ړب تړه اتاده او بړې خطړره ګډون

ه د راټولیړدا او مشړرتک تصړامی و او پریکړيو لپړار ، شړوراګاوو، د م  سووو، پراوس ې وه

افغاوړاوو تړه د م اهړدینو مرشړاوو پړه اتاد ډو  خپړل ، ب ث ځای او امکاوړات موجړودو

ويیوالړو او ، ج سړې او لړوی غووړډې جوړیړدای شړوای، پ غاا م امخ رسړول  شړوای

سی یزو رسنیو د م اهدینو په وفم ښه ورشړات درلړود  او جاړاد  مرشړاوو تړه د پ غړاا 

و د خپراو  او ورش لپاره پړراخ میړدان د م اهړدینو پړه واک کړې د جااد  بریاو، رسولو

 . و

، ځړای تقسړیم شړوی و ۱۵خو له دې ټولو امکاواتو رسه رسه د جااد قف ع ال 

د حک  یړار ، د خالص بابړا اسړالمي حړزب، حرکد اوقالب اسالمي) لوی تنظی ووه ۷

(.  ړات مړيلو او م ای ميل اسړالمي، ات اد اسالمي، ج وید اسالمي، حزب اسالمي
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تنظی ووړه پړه ایړران  ۸ حرکد اکړ   پړه ګړډون، حرکد م سني، وررسه حزب وحدت

 . کې شیوه افغاواوو ته جوړ شو  وو

یون  له پراخو امکاواتو رسه رسه د هغې تماوې م اهدی  وه وو تواویديل چړې یړوه 

 . واحده ره   ولر  او د م اهدینو د افرتاو او اخ الفاتو م ه بنده کي  يش

شورو  ات اد رسه د جااد پړه تماوړه کړې ډهرځړل داسړې هړم پ ښړه شړوه چړې  له

ډهړر جنېووړه  جااد  تنظی ووو پ پل مند کې هم یو په بل پسې وسړ ې پورتړه کړي  او

 . هې رسه وکي 

د جااد  قف قومنداوان او غي  د تنظی ووو د توړدد لړه ام ړه دومړره پ ړاوړ  او 

هرچا چې د جااد په وامړه څړه ، پرهښودخپل رس  شو  چې د خپ و مرشاوو اطاعد هې 

بړې اح یړاطي  د جااد په وامه دعامو خ کو له ژووړد رسه. کو  غوښ ل کوالی هې شوای

ت اوت او مړا  ورڅ ړه  د مس امن په حیثید او عزت، عاد  او عاا وو مرګووه، رواوه وه

 . وړ  د ځ نو تنظی ي قومنداواوو د ورځې کار و

د خپ ړو قومنړداواوو کنړرتو  او  د جااد په وخړد کړېد اکرثو تنظی ووو مرشاوو ال 

ځکړه کړه بړه کړوا ، ه څوک هې له بده کاره وشوای راګرځړوالی، واک له السه ورکيی و

هغه قومندان به سباته بړل تنظړیم تړه ، تنظیم خپل کوا قومندان د بد کار له ام ه توبیخ کي

 . ورغ   و او ه  ه به ال لوی ډاکو ورڅ ه جوړ شو

او والیړاتو  پړه کابړل،   او عدا کنرتو  و چې ک ه جااد بریال  شوه دا خپل رس 

 چړور او تړاالن، غړال، پاټکووه، کې د یو بل وه من و او خپل رسیو له ام ه کور  جنېووه

 . پ ل شو او د سرت جااد آرماوووه هې په اوبو الهو کي 

پړه د تیړر جاړاد لړه ت ربړو څ ړه  خو د اسالمي امارت تیرکې او مړدبرې رهړ  

جااد  قړف بیړا  اس فاده په روان ات و ک   جاادکې په ه څ ډو  اجاته وروه کيه چې
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اګرکړه ځ نړو لنړډفکره اش اقړو هڅړې وکړي  . په تنظی ووو او قومنداواوو ووهشړل يش

خو د امړارت د رهړ   د ، چې د امارت قف هم د پ واویو تنظی ووو حا  ته وګرځو 

 . سې واکامه شوېهوښیار  او قاطوید له ام ه دا ډو  دسی

خړو د هغړه ، کاله وویړو  ۱۴د شورو  یرغ ېرو او داخيل ک ووس اوو ضد جااد 

 واګړې د کنړرتو  جااد  ره   ووشړو کړوالی د وخړد پړه تیریړدو رسه د جاړاد وخد

ال  دل ړه هړر ، خو و  له امریکا رسه د امارت د جااد ات و کاله تیریړ  ، ک ک وسايت

  قړف باوړدې لړه پراخیړدو رسه رسه تسړ ې پ ړاوړی کا  هې له تیر کا  څ ه په جاړاد

 . ک    او ال ډهر وظم او دسپ ی  منځ ه راځي

د شورو  ات اد رسه د جااد په تماوه کې له اکاماليت پ وه م اهړدی  خړورا بسړیا 

خو په اوسني جااد  دور کړې م اهړدی  د دښړ   پړه وړاوړدې لړه خړورا اب ړداهي ، وو

له پالس  کي تیيو بوشکو څ ه په خپړل الی ماینووړه مثال د غوړیو ، وسائ و کار اخيل

د دښ   څ ه له ویو  شوو وس و او وسائ و څ ه په اس فاده بیرتړه د دښړ   ، جوړو 

 . په وړاودې مؤثر ع  یات تررسه کو 

د اوسن و م اهدینو لپاره د ه رت او پنړا اخیسړ  و هړ څ مصړؤن او مړأمون ځړای 

، ټړو  د شړاادت خپ و کورویو او م و قینو رسه په هرځای کې مرشان او کرشان له، وش ه

 . تودا  کیدو او ځورولو له تادید رسه مخ د 

له یادو مشکالتو او د پ وا  جااد له جریان او بیړا مثراتړو څ ړه سړيی اسړ نباط 

کوالی يش چې د اسالمي امارت ره   له پ واوۍ هغړې څ ړه څړو چنړده بریړالۍ او 

 . پ اوړې ده

خو د ت ړدیث بالنو ړد پړه ډو  یادووړه کړوو ، و تک  وه کووموږ ه څ ک ه لوهي ا

پیړاوړې او ، سړامله چې موجوده بې حسابه مشکالتو ته په ک و د اسالمي امارت په شان

 . د افغاوس ان په تاریخ کې وه ده تیره شوې بې داغه ره  
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په افغان مس امن م د خصوقا په دیني قرش او په امارت کړې بوخړد م اهړدینو 

دا ډو  رهړ   او دا ډو  . التمه ده چې د دغه حالد سړ د شړکرګزاره و اويسباودې 

ب کړې د لړوی ، لوی منظم قف درلود  تموږ د کوا کام  او تیار یا پوهې و ی ه وړه ده

باید د ال ه توال  د بندګاوو پړه ډو  د دغړه سړرت  موږ. ال ه جل جالله احسان او مند دی

 . وو د شکر ادا کيو

حامیړد او ، ریالۍ رهړ   او د سړپ څ ې قړف پړه قړو  سړات وموږ باید د دې ب

 . دفاع کې ډهرې هڅې وکيو

د اسالمي امارت د اکرثو ره اوو تام  او د کړوروۍ وړور غړي  ع ړال د جاړاد پړه 

 . سنېرووو کې په جااد بوخد د 

حړافظ ) د اوسني امیراملؤمنی  شړیخ ال ړدیث هبړة ال ړه اخنړدتاده قړاحب توی

 فړداهي ع  یړات کا  د ه  ند په کرشک کې پړه دښړ   باوړدې هړ ش۱۳۹۷تیر ( خالد

 . وکي  او شاید شو

 یړو توی، تامړ  شړایدان شړو  ۴د مرحوا مولو  جال  الدی  حقا  رح ه ال ه 

 . او ووره ټوله کوروۍ هې ع ال په جااد بوخ ه ده یې بند 

د مرحوا امیراملؤمنی  مالم  ړدع ر م اهړد تامړ  د جاړاد پړه سړنېرووو کړې د 

 . افرادو په ډو  جااد  ووب ووه تیرو 

یا ع ال د جاړاد پړه ، بندیان شو ، ه دا ډو  د اکرثو مرشاوو تام  شایدان شو 

س يیاوې ګايل او په خورا سړ  و امنی ړي  ائطړو ، قرباوۍ ورکو ، قف کې والړ د 

 . کې پرمشق ه ژوود لر 
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کړو  یړو خړاص  دا ډو  مرشان لر  او د داسې قیادت تر چرت الودې دیني خړدمد

اووړړاا دی او دا خړړ ه بایړړد هړړ څ م اهړړد او د درک خاووړړد افغړړان لړړه پامړړه ووړړه  الاړړي

 . غورځو 

ترهغړو چړې دوی ، موږ په خپ و امیراوو باودې له هره پ وه پوره باور او اع امد لرو 

بړه ان شړړاءال ه توړال  هړړ څ ک ړړه  دوی، پ پړل دغړړه  عړي موقړړف او درهړد پړړاتې و 

دوی به هړ څ ک ړه د شړایداوو لړه ، ه څ ک ه د دسیسو ښکار ويش دوی به، من رف ويش

دوی بړړه هړ څ ک ړه دښړړ   تړه اسړړ کان ووړه کړړي  او ، آرمړاوووو رسه خیاوړد ووړړه کړي 

 ان شال ه توال . رسټ ټ ې په ويش

په آخره کې یوځل بیا تاکید کړوا چړې مړوږ بایړد دا حالړد خپړل کړوا کړام  ووړه 

د ف نړو پړه دې ډک دور . و احسړان هړې وبولړوب کې د ال ه توال  م ض رح ړد ا، بولو

کې داسې ره   او داسې باعزمه مرشان لر  د ډهرې خوشړ الۍ او د ډهړر شړکر خړ ه 

 . ده

ټو  افغان اولو په ځړاوېي  ډو  هغړه سړ ي  او سړ وماوه م اهړدی  چړې خړورا 

م رومی ووړه او ، توداوووړه، تخ ووړه، شړاادتووه، ه رتووړه، دروې قرباوۍ هړې ورکړيې

ووه هې وګالل باید ال ه توال  ته ډهر شاکر او تائب واويس او د خپ ړو مرشړاوو لپړاره سفر

 . ق  او ثبات وغواړ ، اس قامد، حوق ه، له ال ه توال  څ ه ال ډهر توفیا

دوی باید اطاعد وکي  او د مرشاوو له تا الرو څ ه هړم پ پ ړه تده کړيه وکړي  

ړاَرٌة . کړي  او هم د رات ووکو وس ووو لپاره دری او قا  َو َْلَمَّ ړ إ نَّ الړنَّف  َوَمړا أُبَړرهئُ وَف س 

وء    ب السُّ

 وما ع ینا اال البالغ
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 ؟! که اسالمي امارت نه وای

 

 مولو  رسدار م  د شکیب

 دسیايس او جااد  چارو څېيووک ، لیکوا 

 

لََفَسړړَدت  ... »وړړو بیړړا بړړه هړړرو مړړرو ، کړړه دافغاوسړړ ان اسړړالمي امړړارت وړړه وای

د فساد موناګړا  خړو ک ړابووو کړې ، په ځ که کې فساد وای( افغاوس ان) د« ...ُض اْلَر  

کوا فساد چې د دغړه ت ریړک ، ويل موږ به دل ه د فساد هغه مون  را اخ و، ډېر  شو 

او هغه د ک ړوویزا د خوو ړور  بړال تړر ورک کیړدلو  د پ دایښد بنسټیز المل ګرځیدل 

ایفي په شکل کې د عامړه فسړاد رامړند تړه کیړد  وروس ه دل ه د آوارشیزا او م وک الطو 

 . یې له خطر رسه مخ کيی وژوود ( لوی او واړه، ور او ښځې) چې د هر افغان، و

چې د طالباوو د اسالمي ت ریک د پیدایښد په سبب د ډېړرو فسړادووو  به دا دعوه 

خړو ته خپ ړه پړه دې کړې هړیڅ  ؟،تاسو لوس ووکو ته څنېړه ښړکار ؛ ېم ه ویو  شو

خړو لړوميی بړه دا آیړة  یړف ولولړو ، دلیل به یې ل  وروس ه درته ووایړم، وه وینمشک 

 : چې

ړٍل َعړَ   »  َر ُض َولََٰك  َّ ال ََّه ُیو فَض  ٍض لََّفَسَدت  اْل  َولَو اَل َدف ُم ال َّه  النَّاَی بَو َضُام ب بَو 

 ( 251) ال َوالَ  نيَ 
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وړو هړرو مړرو ، کړي ه په یو بل دفړم وړکه چیر  ال ه پاک اوساوان له یو و بل وه ... 

مېړر ال ړه توړال  د سړرت فضړل ، ځ که فاسده يش( د هغوی د واس و کيوو له وجي) به

 . خاوود دی پر خپل م  وو باود 

آیړة دا حصړه د دغړي مقړالې د هغړي ( ۲۵۱) يد پړورتن، د قرآوکریم د بقرې سورة

پړورتن  ، ېشړو چې د مقالې پړه رسلیړک کړې مطړر ، کا  ځواب کیدای يش ېپوښ ن

دغړه ؟ و  ووشړڅه بړه ، ولو پوښ نه ده چې که اسالمي امارت وه وای رسلیک د افغان

 ؟ ته څه راکي ( افغان ولو) امارت د خپل جوړښد له اب داء وه تر اوسه موږ

 : د دې لپاره څو ټکي په پاا کې ویو  پکار د  

 د دغه تحریک د پیدایښت مرحله: لومړی

چړې تړه او د افغاوس ان هغه وضوید ، ټکي ته م وجه شو په دې اړه که چیر  دغه 

ښړای  د ، هغړه ډېړر پ ړواو  تمړا  واټړ  وړه دی؛ دل ه حاکم و، تر دې ت ریک وړاود 

کنړه کیسړړې او ، ډېړرو ځواوړاوو ال هړم د هغړه حالړد تصړړویر پړه یهړ  کړې موجړود و 

یړو فسړاد  عړاا وو هغه حاالت واقواٌ چې ؛ داس اوووه خو به یې هرو مرو ډېر اوریديل و 

پړه وجړه لړه ؛ چې هغوی مص ل وی، او د ال ه توال  شان دا دی چې د ځینو اوساواوو، و

لکړه ، د خپل م  ړوو حفاظړد کړو ؛ هغوی وافرماوه او بې الر  و  ېچ، ځینو وورو

څنېه چې یې د دې ت ریک د را پاڅولو په مې د بې بنړدوباره م ړوک الطړوایفي او بړې 

ي او د افغاوسړ ان د شړړایداوو پاکړه خړاوره یړړې لړه فسړړاده خرتړه آوارشړیزا م نیړړوی وکړ

وو په دې ل ار دا ت ریک د افغان ولو لپاره یو خالص رح د ګړڼالی شړو . وژغورله

او رښړ یا چړې دا ت ریړک د ال ړه ، یې دې ولو ته ورکي  د  ېچې فقې او فقې ښیېڼ

 . یو لوی فضل و
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: څ ه روایړد کړې فرمړای  اب  ع ر رض  ال ه عنه د پیغ  ع یه السالا، ول  چې

چې ال ه توال  د یو قالل مؤم  په سبب د هغه له س و ګاووډیاوو څ ړه د بړالء او ف نړې 

 . بیا یې ه دا پورتن  آیة په دلیل کې قرائد کي، م نیوی کو 

" إن ال ړه ل ړدفم : -قړ  ال ړه ع  ړه وسړ م  -قړا  رسړو  ال ړه : ع  اب  ع ر قا 

" ولړوال دفړم : د م  جرياوه الړبالء " ثړم قړرأ ابړ  ع ړرباملؤم  الصالل ع  مائة أهل ب 

 . " ال ه النای بوضام ببوض لفسدت اْلرض

 د تحریک واکمني او د هغه د امارت مرحله: دوهم

پړه څنېړه  اسړالمي ت ریړک دل ه که بیړا چیړر  دغړي ټکړي تړه م وجړه شړو چړې 

رویړړو د بارویړړو او کو؛ ېد واک واګړړي پړړه الی کړړې واخیسړړ  وامسړړاعدو  ایطړړو کړړې

د ، په کور دونه د   او فسړاد د بقایړاوو شړ ون، دښ ناوو بې ش ېره فشارووه او بندیزووه

ډېړر عوامړل وو  د وظاا د چ ولو لپړاره تړپ اليس او دايس وړور، حکوم ولۍ وات ربېي

چې دا ت ریک یې دې تړه پرهنښړود چړې د افغړان ولړو لپړاره سل٪سړ نه د رح ړد او 

 . اړخ یې د س ووزو پر اړخ جوت وتن درلودخو مثبد ، ښیېڼو س بو  ثابد يش

، فسړاد، د غړال، د ت زیړې م نیړوی کړو ، مثړايل امړ  قړای و ، د هرج و مړرج خ  ړو 

عړدالد پړيل ، د ش ه امکاوړاتو پرځړای مرصړفو ، رشوت او وورو وادودو له مینځه وړ 

رخړوا او بیړا آبړاد  پ، د وظاا د اس  کاا، د هر وامسبو  له السه وسيل را غووډو ، کو 

 . ېښیېڼي و خورا لویې هغه څه وو چې د ولو لپاره قدمووه اوچ و  او دايس وور

له سقوط نه وروسته د بیـا را ژونـدي کیـدلو او بیـا مـنام کیـدلو : دریم

 مرحله

ځکړړه چړړې دل ړړه د حکړړوم ي ، دا مرح ړه هړړم تقریبړړا  لړړوميوۍ هغړړي تړړه ورتړړه ده 

ل ړه یړوات  د هیړواد د آتاد  او د د، مسبولید په کچړه هرڅړه د امړارت لړه السړه وتړيل و
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، چې هغه ته یې پړه ښړه ډو  اوږه ورکړيه، خپيل خاورې د دفاع مسبولید ورترغاړ  وو

خو ع د یې امړارت وړه ب کړي باروړ  ، دا ماا  که څه هم افغان ولو ډېر وررسه وکيید

کوا یرغل چې دفاع یې وه یوات  پر امارت ب کړي پړر ټړو  مسړ امن ولړو هړم ، یرغل و

دا چې دا فرض د امارت له لور  په خورا میياوه تررسه شو او ولړو یړې ترشړا ، هفرض و 

. وو دا هم د امارت له لور  ولو ته د یوې خړالص ښړیېڼي ورکولړو مړرتادف و؛ ودرید

د خړاورې د آتاد  لپړاره رس ، ځکه چې هیواد د بار  دښړ   لړه تیړر  څ ړه ژغړور 

واقوړا  چړې پړر ؛ ل بیرتړه را پورتړه کړو او ولو د یو آتاد او مس قل ولو په شړک، ورکو 

 . او دا کار امارت په ښه توګه او اا کي، افغان ولو یوه لویه لورینه ده

وو د مقالې د سوالیه رسلیک آساوه ځواب دا دی چې کړه اسړالمي امړارت وړه وای  

دواا به یې کيی وای او خدای خ  چې وړور بړه ال پړه ؛ وو دل ه به هغه فساد چې حاکم و

 . سور بد  شوی وایڅه وا

د امریکړا پړه مرشړ  د وړاټو د یرغړل پړه وړاوړد  وړه وای اسالمي امړارت بیا چې  

وو خدای خړ  چړې دا د سړل سړ ني اسړالا ، دریدل  او د ولو ره   یې وه وای کيې

او ، خپ واکه خاوره به د څو پیيیو لپاره د پردیو د غالمۍ په ځنځیړر کړې بنړده پړايت وای

ک  ور  ارتښ ووه به یړې څنېړه پړه پردیړو خصوقړا  د غړرب پړه  خپل سپیڅيل دیني او

د ک ووړو ک ووړو د خپ ړواکۍ تړاریخ بړه یړې .؟ من ې ک چړر کړې مضړ  ل شړو  وای

 .؟ څنېه له خاورو رسه خاور  شوی وای

خو له ویکه مرغه هغس څړه ووشړو  څنېړه چړې د افغاوسړ ان دښړ ناوو یړې اراده 

وو او وضاحد رسه ویالی شو چې که امړارت وړه وو له دې ام ه موږ په پوره وث، درلوده

وای وو د افغان ولو له السه به ډیر څه وتيل وای او هغه له السه وتړيل بړه یړې هیڅک ړه 

 . بیا ترالسه کي  هم وه وای
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  امارت اسالمی وحدت ملی را تامین کرد

 مولو  وویم ال ا حقاو 

 وویسنده وپنوهشېر امور سیاس  واج امع  کشور

الم  ات بدو تاسیو ه واره ارتش های واالی اسالم  و م   را بړه رستمړی  امارت اس

خود بړه ارمغړان آورده اسړد کړه ک ړرت وظړام  در کشړورهای دور و وزدیړک شړاهد آن 

 . دس اوردهای با اف  ار بوده و ک رت مردم  آن اف  ارات ارتش ند را به خود دیده اسد

، هړم دلړ ، ای اد فضای اخوت ات ج  ه شاکاری های پر اف  ار امارت اسالم 

وحړدت و یکپارچړه گړ  واقوړ  در کشړور عزیړز و غ ړزده  افغاوسړ ان بړود کړه امړارت 

بړر ایړ  سړ   بړه یقړی  چیړزی ؛ اسالم  به وجه احس  آن را تا اکنون تامی  کرده اسړد

گزاف وئف ه و ادعای خال  وکرده ایم چرا که ه ه شاهد حا  بړوده و هسړ ند کړه یئاوړه 

عزت و باورمنړدی داده و وحړدت و ، اق دار، غان ها را ض   آوکه اس قال حرک   که اف

اخړوت و بړرادری را وافړا و ، یکپارچئ  واقو  را تامی  و در افغان هړا فضړای م بړد

 . مس  کم کرد آن امارت اسالم  افغاوس ان بود

امارت اسالم  یئاوه مرجم تص یم گیری برای شکل ده  وظم و وظاا حکړوم   

خړود را در آینړه  ، ن هاسد که ه واره متړاا افغړان هړا ات هړر قومیړد و م یړدبرای افغا

شړفاف آن مړ  تواوړد مشړاهده کنړد و هړر کسړ  در آن خاوړه  بړزرگ احسړای راح ړ  و 

خاوه  بزرگ  که افغان ها ات سالیان  سا  آرتوی بنای چنان تو یری ؛ آرامپ داش ه باشد

 . را داش ه اود

( رها در مناسبد های م   ړف رسړام اعړالن کړردهچناوچه که با) امارت اسالم 

خاوه  مشرتک متاا افغان هاسد و ای  س   ادعای تاته و چیز وو ویسړد ب کړه در طړو  
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سالاای که ات ع ر آن وظاا مقدی سپری شده اگر به دقد مطالوه و بررس  شړود مړ  

خاوړه  بړزرگ بینیم که متاا افغان ها بدون چون و چرا و بدون قید و  ط خړود را در آن 

تشکیالت وظام  و سیاس  امارت اسالم  به گووه  چیړده شړده اسړد کړه ات ؛ م  بینند

متاا اقواا در آن قف شامل اود بړدون هړیچ توصړب و توجړه بړه اینکړه ات کړداا قړوا و 

ب کړه هړر کسړ  حسړب تح ړد و ؛ قبی ه اسد و یا بړه کړداا م یړد و تبړان تو ړا دارد

مړارت اسړالم  مرصړوف خړدمد دیړ  و وطړ  قرباو  خړود در وظړایف م   ړف در ا

 .  خویپ اسد

امارت اسالم  چووکه دعوای اسالم  دارد به حکم دی  هیچئاه  بی  اقړواا و م یړد 

های افغاوس ان فرو وئااش ه و ح   ه واره کوشیده اسد تړا در ج ړب اقړواا و م یړد 

در  شړام اگړر، ها و وئاړداری ات وحړدت آواړا تړا حړدود تیړادی جاوفشړاو  ویړز بکنړد

ات ، ات ونئرهړار تړا هړرات، قفوف جاادی امارت اسالم  بنئرید ات بدخشان تا ه  ند

ات کابل تړا هړر ، ات ت ار تا وی روت، ات کاپیسا تا بادغیو، ات غور تا پک یا، فراه تا قندوت

گوشه  افغاوس ان پاناور چیزی که به واا طالب و یا م اهد اسړد و رسبړات جړان برکړف 

م  شود و یا در پسد هړای ماړم ایفړای وظیفړه مړ  کننړد ه ړه و  امارت اسالم  گف ه

 یړک امیړړر و ت ړد یړک بیړرو بړوده و در جغرافیړای بړړزرگ، ه ړه ت ړد یړک قوماوړده

ات ، افغاوس ان تیر بیرو امارت اسړالم  هړر گووړه م یړد هړا را مړ  تړوان مشړاهده کړرد

و  پشړه ای و غیړرهب ړوچ و ، تا ترک   و اتبیک و هزاره و ایړامو، پش ون و تاجیک گرف ه

تنوع و شاداب  افغان ها روگ و بړوی دیئړر داده ، تاتگ ، ای  ه ه ل ه ال  د به طراوات

 .  و م  دهد

دش نان اسالا بسیار سو  و تالش کرده و م  کنند و هم اکنون ویز دسړد بړه کړار اوړد 

 که ه واره امارت اسالم  را مناینده  یک قوا خاص مورف  کننړد و چنړان وامنړود کننړد

که امارت اسالم  حاک ید یک قوا بر سایر اقواا را م  خواهړد حاالوکړه هرگړز چنړی  
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وبوده و در منویات ره ی امارت اسالم  چنی  موضوع  هیچ جایئاه  وړدارد ب کړه 

در آن خاوه  بزرگ ه ه یک امیر  ع  داش ه و به طبم والیړان و مسړبولی  در سړایر اداره 

ات ترکیړب ، بطور توده م  تړوان مشړاهده و احسړای کړردها ات اقواا و قبایل م   ف را 

ات هیبړد هړا و ، سای ک سیون های م   فشورای ره ی امارت اسالم  گرف ه تا رو

منایندگان سیاس  گرف ه تا ح قه مرشها و تون های وظام  و والیان و ولسړوا  هړا ه ړه 

ایری در قړف و ه ه ات اقواا و م ید های م   ف تشړکیل شړده و ایړ  تنړوع و هړم پړ

 .  امارت اسالم  که بیاوئر قداقد و وید پاک  آن اسد را به وضو  م  توان دید

در موارص در افغاس ان جریاوات و تنظیم هړای سیاسړ  و حړزب هړای م   ړف 

افغاوس ان را کرده اود اما دیده شده کړه  رس برآورده و ادعای م ورید و ره ید جاموه  

به مون  واقوړ  ک  ړه را در افغاوسړ ان پیړاده کنړد هیچ کداا شان و واوسد وحدت م   

جز امارت اسالم  که چون بنایپ بر قداقد و هم پړایری بړود در ق ړوب آحړاد م ړد 

جای گرفد و متاا م د را به ه دیئر پیوود و هوید م ړ  ب شړید و ه ړه را تیړر یړک 

 .  چرت واحد ج م کرد

قړوا خړاص ب کړه  امارت اسالم  بر خړالف پروپاگنړد دشړ نان وړه مناینړده یړک

مناینده  واقو  متاا م د مس امن افغاوس ان بوده و در ع ل ویړز ایړ  موضړوع را ثابړد 

کرده اسد چرا که امارت اسالم  به م د و مسړ اموان تو ړا دارد وړه بړه وړناد و یړا قړوا 

و وق   چنی  اسد پو متاا م د مس امن در آینه  امارت اسالم  خړود را مړ  ، خاص

و بدون ک   و کاس   به راح   دیده م  شوود و ای  در واقړم یکړ   تواود مشاهده کند

ات ام یاتات من رص به فرد امارت اسالم  اسد چیړزی کړه هړیچ جریړان و یړا حړزب و 

 . تنظیم سیاس  دیئر ودارد

شاید بوض  منسوبی  احزاب سیاس  و یا جریړان هړا و حرکړد هړا چړون ات ایړ  

ب و مشړکالت وړنادی قړرار داروړد کوشړیده واحیه رو  برده و خودشان در بړالی توصړ
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باشند امارت اسالم  را بر خود قیای کرده و با اتاامات واه  و بړ  اسړای و سړ نان 

ب  دلیل و احساسات  چیزهای  غیر مس ند را جول کرده و در پړ  بړدوام  امړارت ، پوچ

اسالم  بئویند اما واقوید آن اسد کړه هړم تړاریخ و هړم م ړد شړاهد حړا  بړوده کړه 

و منړادی وحړدت و یکپړارچئ  در کشړور خړود ، مارت اسالم  ه یشه من ړ  م ړدا

 .  بوده و شدیدا ات اخ الف و دودس ئ  در جاموه  مس امن افغان تنفر داش ه اسد

امارت اسالم  چه در وقد حاک یړد خړود و چړه در دو دهړه اشړغا  در مبړارته 

م   ړف افغاوسړ ان در  ع یه اشغالئران به شړ و  قړوا سړادات ات متړاا اقړواا و اقشړار

تشړکیالت وظړام  و غیروظړړام  خړود ویړړروی اوسړاو  داشړ ه و حسړړب تړالش افړړراد و 

م   و آرماو  را برای م ړد عزیړز ، قومید ها ه ه را در یک وئاه دیده و وحدت واقو 

 . خود به ارمغان آورده اسد

ح   در وقد امارت اسالم  بارها چنړی  اتفړاو اف ړاده اسړد کړه در مناقړب و 

وک  های باال هرگاه که قوم  وسبد به قوا دگړر خړود را در جایئړاه ک ړرت احسړای چ

کرده امارت اسالم  بړه اع بړار ش صړید و اسړ وداد و کارآمړدی و در ع ړل بړه اقړل 

اماود و قداقد سړو  کړرده تړواتن قړوم  را ای ړاد کنړد و هړر کسړ  را طبړا ، دیاود

 .  لیاقد آن پُسد و مقاا بدهد

به دسد امریکا ات وق   که مبارته  جاواوه ع یه دش نان م  ړاوت و پو ات اشغا  کشور 

ایړادی اجیړړر  وع شړړد امړړارت اسړړالم  یئاوړه حرک ړړ  اسړړد کړړه در گوشړړه و کنړړار 

افغاوس ان جباات م  د و فوا  داش ه و تناا حرک   بوده و هسد که مبړارته واقوړ  بړا 

رت اسړالم  ات هړر قړوا و امریکا به آن منسوب م  شود و افړراد و عسړاکر فړداکار امړا

اعړاده  ، قبی ه  افغاوس ان بوده و متاا توده های عزمتند و بړا غیړرت کشړور ب ړاطر آتادی

 .  اس قال  و و ات وط  م  داوه تیر لوای مقدی امارت اسالم  گرد هم آمده اود
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ویز امارت اسالم  ه واره در بیاویه هړای رسړ   خړود م صوقړا در پیړاا هړای 

هب  به ه ه تاکید کرده اسد که امړارت اسړالم  بړه دوبړا  یړک وظړاا مناسب   اعیاد ما

افغان ش و  بوده و هیچئاه  مسب ه  لسان و وناد برای آن مطر  وبړوده ب کړه هړر کسړ  

اخالص و ه کاری خړود در وظړاا امړارت اسړالم  در مسړبولید ، قرباو ، طبا تالش

با متاا م یړد هړای  های م   ف گامرده م  شود و بر اسای اخوت و مودت اسالم 

 . افغان رف ار م  شود

طبا قاوون وظاا شناس  ات شاخصه های یک وظاا موفا و ایړده آ  آوسړد کړه در 

ترکیب خود افرادی را ات م ید های م   ف و مطر  کشړور بړا خړود بړه ه ړراه داشړ ه 

باشد تا به دویا وحدت م   و ه بس ئ  خود را وشان داده و پیغاا واضړل هړم پړایری و 

م صوقړا در کشړوری مثړل ؛  زیس   در فضای اخوت و برادری را اووکړای بدهړده

افغاوس ان که ه واره دس  وش ت والت بوده و دشړ نان رسسړ د اسړالا هیچئړاه  

و واس ه که افغان ها برادروار و م  د در کنړار هړم توړدگ  سړامل و مسړاملد آمیړز در 

 .  فضای  رسشار ات امنید و آرام  داش ه باشند

ای  یک حقیقړد اوکړار واپړایر اسړد کړه امړارت اسړالم  چړه در وقړد  خالقه

چه در وقد ح  ه امریکا و اشغا  کشور بړه دسړد قړوای قړ یب  در متړاا ، حاک ید

وحړدت م ړ  بړه مونړ  واقوړ  ، جباات با ای اد اوئیزه و احسای در متاا قومیړد هړا

اره و رستړارسی ک  ه را به وجود آورده اسړد و ان شړاء ال ړه توړال  در حاک یړد دوبړ

ات اد و وحړدت م ړد افغاوسړ ان در م وریړد وظړاا مقړدی امړارت ، امارت اسالم 

اخړوت ، اسالم  قرار گرف ه و م د عزیز افغاوس ان در متاا دویا در وحدت م   واقوړ 

 . و برادری تبان تد عاا و خاص شودد

 .به امید آن روت تیبا و بزرگ که دیر ویسد
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 ه ځانګړتیاوېد اسالمي امارت د مشرتاب

 

 مولو  اسدال ه کری ي 

 لیکوا  او ژوروالیسد

 

ت ربو او تاریخ ثاب ه کيې چې یو وظاا او خوځښد هغړه ماړا  خپ ړې مړوخې او 

، ثبړات، قړ ، ح ړم، د ع ړم قائړدی  او مرشړان یړې چړې، اهړداف ترالسړه کړوالی يش

او خپ ړواکۍ ، ټینړا تواړد، سړیايس بصړیرت، تړدبر، عزا، تقوی، ش اعد، اس قامد

د وظړاا  ځکه ه دا قړفات، دايس وورو غوره مونو  او حقیقي قفاتودرلودووکي و 

 . ارتقاء او تکاميل مرح ې ته د رسیدو له پاره حیايت ارتښد لر ، ټینېښد، د بقاء

هغه ځاوېيتیاوې چې ال ه توال  په قړرآن کړریم کړې د اسړالمي وظړاا د قیړادت او 

پړه حړر  ، قړوة رأی، درایړد، ع ړم، هړم غهمالک او مویار ګرځولې ه مرشتوب له پاره

شړ اعد او پړه سړ  یو کړې شړکیبایي او لړوړ ، جسام  قوة او سالم ي، امورواګاهي

 . پراخ جایدادووه او رسمایې درلود ، او ا ا  خاودان وه شاهي، دی ه د

لُوٓا أَّٰنى هَكُړوُن لَړُه ال ُ   ړُك قَړا ۚ  َوقَاَ  لَُام  وَب  ُُّام  إ نَّ ال ََّه قَد  بََوَث لَكُم  طَالُوَت َم  ك ړا 

َ  ال ړاَم    َت َسَوة  مه ن ُه َولَم  هُؤ  ُ  أََحاُّ ب ال ُ   ك  م  ړطَفَٰ ُه َع َړ  كُم   ۚ  َع َ  نَا َووَ   قَړاَ  إ نَّ ال َّړَه اق 

م   ۥَوتَاَدهُ  س  طَة  ِف  ال و   م  وَال    ِت  ُم  كَهُ  ۚ  بَس  ٌم َع   مٌ وَا ۚ  َم  هََشآُء  ۥوَال َُّه هُؤ  س   ل َُّه وَٰ

" . توال  طالوت س ايس باچا ټاك  دى "ال ه: د هغوی پېغ   ورته وویل: ژباړه

"هغړه څنېړه پړر مړوږ باوړدې د باچړا كېړدو حړا : ددې خ ې په اورېدو هغړوى ووېړل
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او هغه كوا تهړات شړ    سړيى ، د هغه په پرت ه موږ د باچاهۍ تهات وړ هوو -؟ وموود

هغړه غړوره كړي  دى او هغړه تړه هړې  "ال ړه پړر تړايس: ځړواب وركړيپېغ    -" . وه دى

پراخ اه  د او قړوت وربښړ  دى او ال ړه توړال  واك ړ  دى  ع  ي او جس ي، روحي

له خداى رسه ډېره پراخي ده او پر هړر څړه ، چا ته هې چي خوښه يش خپل م ك وركو 

 . عامل دى

ړطَة  ِف   ۥَوتَاَدهُ ) د دې آید کری ه د دې ج  ړې ړم   بَس  س  پړه تفسړیر کړې ( ال و   ړم  وَال   

ړم   ۥَوتَاَدهُ ) عالمه اب  کثیرلیکيل چړې س  ړطَة  ِف  ال و   ړم  وَال    وهړو مړم هړاا أع ړم : أ ( بَس 

  .وأوبل منكم وأشد قوة وق ا   ال رب ومورفة باا

چړې پړه موړارص دور کړې پړه ويیوالړه کچړه د کفړر او  د افغاوس ان اسالمي امارت

تأسیسړ قائړدی  ، ف د جااد او مبارتې یو مس  کم سړنېر ب ړل کیړ  اس بداد پر خال 

، اسړ ودادووو یې ل ه ال  د پړه موهوبړو  شړکل د رهړ   او مرشړتابه لړه فړوو الوړاده

داسړالمي . بړرخ   د  ماارتووو او پورته یکړر شړویو ځاوېيتیړاوو څ ړه، قالحی ووو

فړو ډولووړواو بیالبی ړو پياووړو پړه م    د یادو شوو مواقفاتو په لرلو رسه امارت مرشتابه

او د اسالا او جااد په الره کړې یړې لړه هړیڅ رات قربړاوۍ ورکولړو  ام  اوووه ورکي  کې

 . دریغ وه دی کيی څ ه

ړتابه مواقړړفات او ، یوشړړ یر مش صړړات د اسړړالمي امړړارت د قیړړادت او مرشړ

 . ځاوېيتیاوې چې مایې د ق  بندکولو هڅه کيې په الودې ډو  د 

مال م  ړد ع ړر م اهړد  امیر املؤمنی  مي امارت مؤسو مرحواک ه چې د اسال

، ظ ړم، فسړاد،  د په هیړواد کړې  ویټه ۱۵هړ و کا  د م را ال راا  ۱۴۱۵د رح ه ال ه 

سړ نه  ۹۵او د هیړواد  د مبړارتې بنسړې کیښړود ضړد راو ګډوډ  پړغال ، غصب، ف شا

هامغړه ماړا  هړم ، م شوقائ او اسالمي وظاا د   او فساد له عنارصو څ ه پاکه خاوره

چړې د دې خوځښړد قیړادت د ، دد غه سرت او عايل هدف ترالسه کو  ځکه م ک  شو
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د دی  او هیواد ع یا منافوو تړه د تواړد پړه ، بصیرت، پ ې ارادې، ش اعد، تقوی، تهد

 . برخه کې ځاوېيی مقاا او تواد درلود

  مرشړتابه یړې چړې قیړاد، د اسالمي امارت د موفقید او بریا رات په دې کړې دی

هم لر  چې د وورې وي  په ره اوو کې ډیړر کړم  ګڼې دايس ځاوېيتیاوې او مواقفات

 . موود  کی   او یاهم وه

وه یې له کوا اجنبړي رسه د ارتښړ ووو پړه رس موام ړه ، دوی وه رسمایې ټولې کيې

د او هوسړا ژووړد لړه پړاره  د مسړرتیل وه یړې، وه یې لوی لوی جایدادووه پیدا کي ، کيې

له مرګ او د غ ړیم لړه توړداوووو  ډالرو او ام یاتاتو اخیس  و وړاودیزووه منيل او وه یې هم

 . او توایبووو څ ه ډار احسای کيی دی

یړو مړيل  چې د اولو له منت څ ړه را ټوکیړدل  او پړه بشړپيه توګړه اسالمي امارت

  او پړه دیړ، پړورې د دايس مړدبرو د خپل تأسیو له مااله تر و  ورځړې، خوځښد دی

یړې قربړان ( مړا  او اوالد، رس) چې خپل هر څړه خوا ره   شوی هیواد مینو مرشاوو له

یومړوټ  ، م  ړد، خو دغه سپیڅ   قف یې د بنیان مرقوص په څیړر مسړ  کم، کي 

ژمړ  سړات   او م ړد یړې تړر  م واړد او اوټولو ارتښ ووو او د دی  او م د لوړو ګټو ته

او پړه فړوو  منس م پر ضد رسه د هغوی د مالتيو خپل قیاد  چرتالودې د اشغالېرو او

 . جااد  روحیه س با  کيی دی الواده

 مرشړان وړو، دی د عاا اولو له میند څ ه را ټوکیړدل  اسالمي امارت څنېه چې 

 پړه قړف کړې دونړه او خورا ډهر م بوبید څ ړه بړرخ   د  په عاا م د کې له یې هم

 وړندې او لیړر ، چړې دوسړد او دښړ   دايس اطاعد او ا تباع کیړ   د اوامرو خو یې

 . ټو  پرې مورتف د 

اسالمي امارت په تیرو ات سو کالو کړې خړورا سړ ووزم  او م   ړف پياوووړه طړ  

امریکړا او  چړې، دايس کړردار اداء کړيی خو مرشاوو یې هر یوه په خپ ه دوره کړې، کي 
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 پړه ګړران هیړوادپه خپ و شومو عزامئو پښیاموه او دې ته م وجړه کړي  چړې  ائ الفیان یې

 . په اسای و یې د واس ې او غیرع يل م اسبې افغاوس ان یرغل کو 

 سړیايس بصړیرت، تدبر، د اسالمي امارت د مرشاوو قاطم او وه بدلیدووک  موقف

او په ال ه توال  پوخ باور و چې باالخره یې د ال ه توړال  پړه ورصړت او د افغړان م اهړد 

د تور او غرور لړه ټټړو را کړوته او ( سپینه ماڼۍ) اولو د ک ک حامید په مرس ه امریکا

 تړه( سړپی  بیړرغ) چړې د افغاوړاوو دخپ ړواکۍ او عظ ړد سړ بو ، دې ته م بوره کړيه

 . ګووډه ماته کي  او د تفاهم الره وویس

هړر مرشړ او  ميل خوځښد د دې، د قرباویو او رسښندوو کور دی اسالمي امارت

د رواوې مبړارتې پړه هړر پړياو  تکالیفو ته ه رت او هر رات، تخم، حبو، شاادت کرش

 . غاړه ایښې ده کې په وری  تند 

، وتیړران، پړه کچړه مرشړان مرشړتابه تنړه د جااد  خوځښد لسېووه -د دې ميل 

بنړدیان شړو  او د ال ړه ، تخ یان شړو ، والیان او وور لوړ رتبه مسبولی  شایدان شو 

 . ل ې د توال  په الره کې یې س د توایبووه او تکالیف ګا

د اسړالمي  اوالدووو او دوس اوو څ ه لرې په جړدایي او مسړافر  کړې، له کوروۍ 

د شړاید امیړر املړؤمنی  منصړور قړاحب ، مرحوا مالقاحب رح د امارت د مؤسو

د اسالمي امارت د د فاع وتیر او د مرحوا مالقاحب وائب ال ړاج مړال عبیړد ، شاادت

د دو جاړادووو د ووښړ ېر ، رتم  ړد عړثام مولړو  اخ، مال دادال ړه رهړ ، ال ه اخوود

الرښود ال اج مولو  جړال  الړدی  حقړا  قړاحب د څ ړورو تامنړو او د کړوروۍ پړه 

، حړړافظ بدرالړدی  حقړړا ، ډاکړرت عبدالواسړړم عړزاا د، کچړه د لسړړېووو غيیړو قربړړا 

مړړال عبدالسړړالا بریړړايل ویړړاړم  ، ال ړړاج مړړال عبړړداملنان اخووړړد، اسړړ ادم  دیارس

د اس شااد له قړاف ې رسه د اسړالمي امړارت د اوسړني تعړیم شړیخ قړاحب  ،شاادتووه

 اود ډیړرو وړورو حفظه ال ړه د توی حړافظ خالدعبړدالرحامن تقب ړه ال ړه یوځړای کیړد 
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، مرشاوو رح ام ال ه توال  ع یام اج وی  شاادتووه او قرباوۍ د دې شاهد  ورکړو 

، روتلړ ، و وینوباودې پال  خپ  چې د اسالمي امارت قیادت ه دا سپ څ   کاروان په

د دې م ړا  وړه دی مووړدل   غ یم تر اوسړه سات   دی اووامرده منس م کيی اویوموټ 

 . په کې ای اد کي  چې د خپل میل مطابا تفرقه

، تخ ووړه، تیړرو  توداوووړه داسالمي امارت د ګڼو وورو مرشاوو له لور  وحيشړ

مرشړتابه د بړې دریغړه قربړاویو یړوه  د دې کاروان د ګالل مسافر  او س يیاوې، ه رتووه

 . ب ه منووه او مثا  دی

لړه لړور  د  مؤسو مرحوا امیراملړؤمنی  ا کا  کې د اسالمي امارت د ۲۰۰۱په 

مغروراوړه او وړاروا تقاضړاوې ( بدمواشړاوو او وورو ټوو  ب یر، بپ) وو موارصو فراعنه

او د  فوف منظم کړو وروس ه بیرته جااد  لیکې او ق له لنډمااله شاتا څ ه، ردید 

د م کنه اوشواب او فروپاشړۍ د  په اسالمي امارت کې او جااد  م ایووو د اس  کاا

جړال او لړرې اوسړید  او  م نیو  په منظور د ژوود تر پایه له کوروۍ او اوالدووړو څ ړه

د  د دې قړف د مرشړتابه هغه څه د  چړې اوقرباوۍ وورې کاروامې دې ته ورته لسېووه

هغړړه د پړړوخ بړړاور او راسړړ ې عقیړړد   د باوړدې او پړړه الیړړزا  رب قړړو  هړړوډ، م اوړد

 . څرګندوهي کو 

امیر املؤمنی  د اسالمي امړارت د مؤسړو  مرحوا دا یادووه هم رضور  ګڼم چې

 دیرغ ېړرې دګړران هیړواد لړه سړپیرو او خټینړو جړووېيو کالړه ۱۲او ره په توګه پړوره 

 . قیادت وکي  ووووککفر  وي  په مقابل کې د هوه جااد  مقاومد حیرا

اسړالم   د مړال اخړرت م  ړد منصړور تقب ړه ال ړه شړایدامیر املړومنی  ه داروېه 

د یړوه قړو  او ریښړ ني امړی  او  په ټولو قضایاوو او امړورو کړې امارت د ویابد په ماا 

او  اح یړړاط، حفړړیظ پړړه توګړړه د اسړړالمي امړړارت ټړړولې چړړارې پړړه خړړورا لړړوړ درایړړد

 . سن یدګۍ رسه س با  کيې
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هغه د اسالمي امارت د ویابد او بیا د قیادت په ماا  دايس شاهکارووه ثبد کړي  

 . چې په تاریخ کې به یې بی ېې ډیرې ک ې و 

تقب ړړه ال ړړه بړړاالخره د ال ړه توړړال  د دیړړ  او د اسړړالمي امړړارت د  منصورقړاحب

رو  خپړل رب تړه پړه دايس  جااد  او سپیڅيل قف د دفاع په الره کې خپل سړپیڅ  

کې وسپاره چې مبارک وجود یې د امریکایي بړارودو پړه ملبړوکې پړه بشړپيه توګړه حا  

 . کباب او ورید شوی و

واړایي ، تړدبر، لوړ اب کړار، حس  تدبیر، سیايس بصیرت د شاید منصور قاحب

 و چې په ډیرو ک ړو امکاوړاتو یړې ګټو ته ک ک تواد اخالص او د اسالمي امارت تیات

پړه قطړر هیړواد کړې یړې ، روابې ای اد کي  و دیپ وماتیکسیايس ا له سی ې او وي  رسه

تنړه ماړم مرشړان م ېړر  آتاد  ۵له ګواو اوړامو توړدان څ ړه یړې ، سیايس دفرت پراویسد

تر ډیره پړه وطفړه کړې شړنډه  دمس امن وژوې ای اد شوې پروژه یې د داعپ په ووا، کي 

 .  وورد کندت والید ته سقوط ورکياو دايس د هیواد په شام  کې یې، کيه

شړیخ ال ړدیث مولړو   وروسړ ه تر غ    شړاادت د منصور قاحب تقب ه ال ه

د شړاید ، چړې یړو م ب ړر او برجسړ ه عړامل دی هبة ال ه اخوودتاده قاحب حفظه ال ړه

په ژوود کړې د هغړه مرسړ یا  او د اسړالمي امړارت پړه ماړا  د مرحړوا  منصور قاحب

د  ل حل و الوقد شړوری لړه لړور اه د، مالقاحب له مو  دو او باور  م ېرو څ ه و

 . وټاکل شو اسالمي امارت د وو  تعیم په توګه

اقړولو او ، م واضړم، فړوو الوړاده مشړفا، د یړو م ړدی  شیخ قاحب حفظه ال ړه

د مرحوا امیړر املړؤمنی  او شړاید  ضوابطو ته م واد او قاطم ش صید په درلودلو رسه

قړفوفو کړې یړې د  په جااد ، يل کيهاو ع  تېالره په ډیر ښه ډو  توقیب امیراملؤمنی 

برطرفړه او پړر ځړای یړې وړور  والیان والی ووو ۲۲د  په هدف په یوه فرمان رسه وظم ووسا

د ، م کړړي ت فړړاتود م نیړړو ، تراعړړد، قړړ د، د تو ړړیم وتربیړړې، والیړړان وټاکړړل

 لړه پړاره لړه خپړل تړوان مرس ه یې د عاا اولړو شکایاتواوریدلو او وورو ک یسیووووو په
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په جنا کې له ویړو  شړویو بنړدیاوو رسه ، خورا په تړه پورې خدمات عرضه کي  مطابا

سیايس بصړیرت اولړه ، تدبر، ډک چ ند د فوو الواده ت  ل څ ه له ترحم او شفقد یې

 . د واقوي ه درد  ښکارودویي کو  هیواد او هیوادوالورسه

جړد  سنېرووو په ګرا سات و کې تر دې حړده  شیخ قاحب حفظه ال ه د جااد 

خپل د تړه ټوټه او تمل  توی حافظ خالد عبدالرحامن تقب ړه ال ړه  آن چې، او قاطم دی

د فړراه او ، یې د اس شااد په قاف ه کې شامل او د ال ه توال  د دی  په الر کړې قربړا  کړي

د لسړړېووو ، د لښړړکرګاه او تړړری  کړړوټ م ړړارصه کړړو ، غړړز  والی ووړړو ف  ړړه کیړړد 

ه ش و  د اشړغالېرو پړه ما ړو او حساسړو ځړالو ځپړووکي د شوراب پ، ولسوالیو ویو 

اسړ  بارايت ، پولیسړو، لړه کابړل ادارې څ ړه د ترګووړو عسړکرو، بریدووه تړررسه کړو 

د رواوړو  حفظړه ال ړه لړه لړور  شړیخ قړاحب کارمنداوو او اربکیړاوو رابی ړو  دا ټړو  د

 امي وضړویدپه هیواد کړې د وظړ، په اولو باودې د پراخ شفقد، جریاواتو دښه مدرید

 . په منظ ه توګه د کنرتولومثره او و ی ه وه

د اسالمي  یود له وظره له م ړاربو کفړارو ، ژور فراسد شیخ قا حب د خپل 

پړه ارشړاداتو د بشړپي پوهړاو  درلودلړو لړه کب ړه د  رسه د توامل او د اسالا د مبی  دیړ 

د  وومړوړ ، سیاسد په عرقو کړې هړم پړه غ ړیم برالسړ  دی سنېر تر څنا د دفرت او

داشړغالېرې امریکړا سړیايس مرکچیړان پړه  په ټړاک و رسه ټیم او بات ربه مااکرايت، قو 

اسړ دال  او  د خړ و پړه میړز ایسړار او د قړو  ورځې ۱۶خپل تاریخ کې په لومي  ځل 

منطا په وړاود  کولو رسه ګنېو کي  او داخيل ګوډاګیان خویې دومړره پړه اوړزوا کړې 

 . ر وشو کوالیهیچایې هم تصو واچو  چې

د اسړالمي امړارت  خالقه داچې د پورته یکر شویو مواردو په وظر کړې ویولړو رسه

او ریړا  لړه تظړاهر، خواخړوږ ، اس قامد، ش اعد، قاطوید، ت ربې، مرشتابه د ع م

دژمن یړا م  وعړه  دیني ارتښړ ووو او مړيل منړافوو تړه ق  او په ټوله کې، څ ه دوفرت

 . ب الی شو
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 تښاو ارز ایتړا وهیاسالمي امارت 

 

 دیوور اح د سو: کنهیل

 

 د  ېک وګسرت  ېته ولوله چ خو دا

 پاته د  هړ ت رړپ ېم ې ړخ ېور ړړو

 "بابا ح زه"

. م وجړه وړه د  هرډته  وګټاو  دښداسالمي امارت دوجود او بقا ارت هڼورو نيځی

 ېچړ ما ړه وړه ده خړو دا، ده بهیوج وهیاو فساد پر ضد جااد رغلید ېفکر کو  چ یدو

جاړاد  ږمو یېوا یدو. خام ا اسالمي امارت و  ېاو قف د ټچوکا ېدمبارت  ږتمو

 بړهیهړم خپ ړه وج شړکل روپيګاو  وفراد ووشو په ا و ډکه په اج امعي ، او مبارته کوو

 !! تررسه کوو

 وهیړ یڅهړ ېاو ثاب ړه ده چړ اوهښړرو هړرهډ، ويته مراجوه وکړ خیاو تار ويفکر وک که

خپ و اهدافو تړه وړه ده  ېپه قورت ک لوډشکل او دم وددو  روپيګاو  مبارته په اوفراد 

وسړ ه وا   ونړيی، وظړامي بوړد هړم ولړر  ېهغه مبړارته چړ هګتو  ېيېاوځپه . ېدلېرس

شکل ک ه مثبړد او ک ړه  کیراماتډپه  دیضوو ېپه جااد ک کهځ. و  خړ مام ا یېجااد

وړه  ېاو جامعړد کړ نړهولټپړه  مبارت که ېوو په دغس حاالتو ک، کو  ریته تغ خړ منفي ا

ويشړ پورتړه  هګټړ  ړهڅحالړد  ېلړه د ېداچړ وات یړوه (، او خودرسه و  وات ی، )و 

 . يځپه مف ه له السه وو  هم یېبه  هګټ يېترالسه ک ېب ک، یکوال
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 هښړوی دیدکارووو د موثر او وظاا کیبرعکو دت ر دیاو خپ رس  فوال روپيګد 

 وادیړه،  ي  وع کړ  ړهڅوه له قړفر کارو  و ټامارت  اسالمي، یمثا  اسالمي امارت د

پړه پړوره  ېاویړتړ ا يېړاسالمي امارت هړم جن ېدونه دايس منابم او مدارک وه وو چ ېک

پړر افغاوسړ ان اق صړاد  او  رهیړرسب ېچ و  او پر د ېاو هم دوظاا م کي برخه پر   ي ک

سړ ووزو رسه رسه اسړالمي امړارت د  ولړوټ ېخړو دد، هړم وو زووړهیطرفه بند وی ايسیس

 . لر  ېوړ ماد  او مونو  الس ه راو ېهر ډاو ولو لپاره  وادیه

، هي م ړوه کړ یړېاواريش ، وژغوره یېله ت ز وادیاسالمي امارت ه و ډپه  دسار 

رس او مړا  ، دعړزت ږتمړو، يحړاکم کړ یړې عي وظړاا ، يک  یتام یېاو عدالد  دیامن

 . حال ه راورساوه تردېاو  لیجااد پ یېپر ض  رغلیاو د هي وک یېساتنه 

 ؟ ېول دا

 سړ میوجه داسالمي امارت په ووا وظړاا او س هیلو ولوټتر  ووړ الس ه راو ېدد کهځ

 !. ید

 رانګړبړه مړو لړه  وړه،  وړه درلړودل سړ میداسالمي امارت په ووا وظاا او س ږمو که

 لیړپر ضړد مبړارته پ رغلیاو وه به مو هم د یوا يېک ولهټد  او فساد ک ب ه   هڅ وادیه

لړه افړراط او  یړېمبړارته  ږتمړو ېچړ ید دا د وظاا برکد. یوا ېرسولحال ه را ېاو تر د

او داهړم دوظړاا لړه  يیاو قړوت ورکړ دیړته جامو ېارت مب ږوظاا تمو. ده ېسات  طهیتفر

 اریړت تړه حل ايسیس ېاو د س ووز  يک وډووګپر  ېک رډګمو په وظامي    ښد ېام ه ده چ

 . شو

دظړامل  ډ و ګړډتر  ېسب ه ده چړم ېفقا او یدوهم ووا د ډ و ګډد   وش وال دوظاا

 ولنړهټپړه  ېچړ ید ړاوسړان ا  ونړی، یاوسان مد  الطبم د. پاچا حک را  هم غوره ده

 .  ی وظم ته رضورت لر  او وظم دوظاا له لور  ع يل ک ولنهټ، جاب يش ېک
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 سړ میداسړالمي امړارت پړه وړوا س ېاوړدړ پړه و رغړلی بيیکړه دقړ  ېداچ خالقه

او که فرضا له اسالمي امړارت پرتړه د  یمس و ره وا کایه دامرب افغاوس ان، یاووظاا وه وا

 ايسیوظړامي او سړ ۍه ړدا او سړن ېشکه چړ  هېوو ب، یوا یشو لیپر ضد جاادپ رغلی

مړو   ړهیموکوسه و  ېدمبارت  لوډوظامه او م وددو  ېد ب. یلو س نه هم وه وا به ېسوب

پړه  یړې چاوسووه او فرق ووه او مام یلو ومرهڅ، م  ه پرته ده ېک ایبیعراو او ل، هیسور

 !.  ي له السه ورک اساوه

اسالمي امارت وساتو او دال قړوت او اسړ  کاا لپړاره  ېده چ بهیوج ږتمو ءبنا وو

 . ويوک ې ځ ېمبارته او ه  زهیخړ هر ا یې
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 اسالمي امارت موږ ته د مبارزې واحد 

 او موثر صف جوړ کړ

 

 سوید الرح   مظار 

 لیکوا  او دیني عامل

 

ټړو  ، د شورو  تر اشغا  وروس ه افغاوس ان لړه یړوه سړ د پړياو څ ړه تېرېړدو

پاټړک سړاالر  او ، اوارشړ زا، هیواد د ګډوډ  او بړې امنی ړۍ پړه ګړرداب کړې راګېړر و

د جااد ع یړا اهړداف د ځړان ځړاوۍ او تور ، ټوپک ساالر  ټو  هیواد په رس اخ س   و

دا ، ما  او واموی خووړد  وړه وو، و رساتماهۍ په توپان کې له منځه ت يل وو او د خ ک

ټولې واخوالې په داسې حا  کې وې چې له دې هرج او مرج څ ړه د خالقړون لپړاره د 

افغاواوو مخ هیڅ لورې ته وه اوښد چې په دې وخړد کړې د   او فسړاد پړر وړاوړدې د 

 . طالباوو اسالمي ت ریک پ ل شو

، ګړه لړه هیړواده د تفرقړوهغه ماا  دې اسالمي خوځښد د هوه م  د ځواک پړه تو 

جېيو او فساد مل  ټوله کيه او هغه د شورو  ضد جااد موخو ته هړې چړې  يخپل منځ

ت قړا ورکړي او ، ام  او سوکايل وه، اريض متامید، اس قال ، د اسالمي وظاا قامئېد 

ددې اهړدافو د ترالسړه  دا په داسې حا  کې چې د تنظی ي جېيو او اخ الفووو لړه ام ړه

 . بی ي له منځه ت  ې وې کېدلو ه  ې
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ه داسړې هړې د ، لکه څنېه چې اسالمي امارت د   او فساد پر وړاودې م  ړد و

تړر اشړغا  ، امریکاهي اشغا  پر وړاودې هم د مبارتې واحړد قړف تنظړیم او جړوړ کړي

، وروس ه د جااد  مبارتې په لوميهو کې د لیکو تنظړیم یړوه خړورا سړ ووزمنه چړاره وه

مرشاوو چې په دې سرته مبارته کړې د هړووالې اه یړد درک کړيی خو د اسالمي امارت 

دجاړاد او  ځکړه ک ړه چړې، تر یوه بیرغ الودې راټړو  کړي یې م اهدی  یو ځل بیا ، وو

پړر دښړ   د  وړو ډهړر احړ ام  شړ ه چړې، جړوړ و  م   فو تنظی ووو مبارتې قف له

دا چړاره یړا د ه ړچړې ، او اخ الفړاتو واوړ  خپ و منځو کې په جېيو په مترکز پر ځای

 مبارتې د واکامۍ سبب ګرځي او یا یې هم د تضویف او خپ ړو موخړو تړه د وړه رسړېدو

 . سرت المل

د شورو  اشغا  پر ماا  جااد  تنظی ووو تقریبړا ویامهړي قړوت پړه خپ  نځړي 

خړو پړه ، هغوی که څه هم شړورو  تړه شکسړد ورکړي، جېيو او سیالیو کې ضائم کي

ځینړو ما ړو اهړدافو تړه ورسړی   چړې هغړه د یړوه سړامل دې ووه تواوېد  چې د جااد 

اق صړاد  پرم  ړا او د پړوځي ، سوکايل، ام ، د  یود وفای، اسالمي وظاا قامئېد 

پړه ، ب کې د هغړوی تفرقړې د جاړاد  موخړو موکوسړه پای ړه ورکړيه، قوت جوړېد  و

 د مسړ امواوو بړې درېغړه، خپ  نځي جېيو رسه هړې د  یوړد د وافاېړدو م ړه وویولړه

آن په خپل منځي دښړ نیو کړې دومړره ژور ،   او فساد هې خپور کي، وینې هې وباولې

ځینو هې بېرتړه روسړ ې تړه ، والړ  چې ځینو هې ک وو س ان له ځاوووو رسه م ېر  کي 

 . د مرس ې الی ور وغځاوه او ځینو یې له امریکا د پوځي مداخ ې غوښ نه وکيه

کړا  کړې د بشاراالسړد  ۲۰۱۱ه  ه پړه ، يشاوه بار سوریې ته وک ل  که له افغاوس

، پاڅون تر یوه واحد چرت الوړدې وړه و خو، د وظاا پر وړاودې خورا سرت پاڅون پ ل شو

هغړوی کړه څړه هړم د ، وړو او سړرتو ډلړو وهشړيل وو ۱۰۰ب کې اوقالبیان په شړاوخوا 

خړو وروسړ ه خپ  نځړي جېړيو او ، خپل کرثت له ام ه په لوميیو کې پرم  ېووړه لړر 



       
  

 
  

 

127 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

ټړولې ویړو  ،  الیو دومره ضویف کي  چې خپ ه هق ني برها هې پړه واکړامۍ بدلړه شړوهس

شوې سی ې هې له السه ووت ې او اوی ماا  یواتې پړه ادلړب او ځینړو وړورو م ړدودو 

 . سی و کې راګېر د 

کړا  کړې د  ۲۰۱۱خړو پړه ، ل بیا کې که څه هم د واټو په مرس ه پاڅون بریال  شو

هیړواد د ډلړو او تنظی ووړو توړدد لړه یړوه واڅرګنړد  و وروسړ ه دامو ر القاا  تر پرځول

پړه خ ړید او شړام  کړې د دوو بې ړو حکوم ووړو تړر څنړا ، برخ یک رسه مخ کيی دی

لسېووه ډلې فوالې د  چې د هغوی ترمند ژورو اخ الفاتو او خپ  نځي جېيو پړه دې 

 . ره پراو س ې دههیواد کې ګډوډ  او وېپ رامند ته کيی او بارویو مداخ و ته هې ال

فراوسړې او ، روسړیې، د امریکړا هلیبیا کې له ه دې هرج او مرج څ ړه پړه اسړ فاد

د لیبیړړا ، څړړو اروپړړاهي هیوادووړړو پوځیړړان او اسړړ  بارايت ډلړړې ه  ړړه فوالیړړد کړړو 

م  اق ې ډلې د خپ ې برتر  لپاره له اشغالېرو مرسړ ې ترالسړه کړو  او هغړوی هړم 

خو مرس ې هې هم په دې اوداته و  چړې یړوه ، امیه کو دغه ډلې د یوه او بل پر ضد ح

ب کې یړواتې او یړواتې د جېړيو بړاتار ، ډله هم بشپيې واک نۍ ته وه يش پرې رسېدل 

 . ګرا دی رېپ

پړه ټولړو پرېکړيو او ، اسالمي امړارت پړه یړووالې رسه خپړل اسړ قال  سړات   دی

نړد د یړوه مسړ قل وظړاا واک دی او له هیوادووو رسه یې اړیکړې او چ  تصامی و کې خپ

د شورو  ضړد جاړاد پړر ماړا  د تنظی ووړو توړدد ويیوالړو او سړی ه ه ړزو ، په ډو  د 

وه چړې ځینړې تنظی ووړه او قومنړداوان پړه خپړل الی کړې  اس  باراتو ته الره پراو س ې

په دې ډو  هرې ډلې د خپ ړې برتړر  لپړاره ، واخيل او بیا هې د خپ و ګټو لپاره وکارو 

س  بارايت ادارو رسه اړیکې پال ې او د مرس ې په مقابل کړې هړې د هغړوی د له بارویو ا

په اس  بارايت چالووو کړې پړه کېوت ړو رسه دې ، اهدافو لپاره ویاب ي جېيې تررسه کولې
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او هړم د هیړواد  ه دارات لړه خپ ړې تېړالرې واوښړ  ې، ډلو خپل اس قال  له السه ورکي

 . ميل منافوو ته ژمنې پاته وه شوې

، د هړرې ژبړې، مي امارت په خپل وحدت رسه د ولو یووال  خووړد  کړيیاسال

هر وناد او هر س د وګيو ته یې په خپ ه غې ه کې ځای ورکړيی او هغړوی ټړو  ، هر قوا

هې د جااد په یوه واحد قړف کړې راټړو  کړي  چړې پړه دې ډو  ه ړدا ولسړ وحړدت 

 . متاا شوی دی واکبېرته د جااد په بریا کې اغېز 

د ګڼړو ف نړړو او  ځکړړه، امړړارت یړووال  د ال ړړه توړال  سړړرت وو ړد دی د اسړالمي

واخوالو م ه هې ویولې او په روان جااد کې چې له م اهړدینو رسه هړیڅ باروړۍ مرسړ ه 

دښړ   هړم ه ړدا وقطړه ، ه دا د قف یووال  د بریړا ماړم او سړرت المړل دی، وه کی  

لړو هړر اړخ ړز کوښښړووه یړې درک کيې او د اسالمي امارت د ټوټه کېدلو او له منځه وړ 

او پړراخ تب یغړات ، و کا  کې په افغاوسړ ان کړې دداعړپ رامړند تړه کړ ۲۰۱۵په ، کي 

تړر دښړ   پړه دې رسه غوښړ ل چړې ، هم د ه دې کوښښووو یړوه برخړه وه، ورته کو 

جااد  قف رسه ووهيش او په دې ډو  افغان جااد لړه واکړامۍ رسه سپی  بیرغ الودې 

رح ړه  م اهړد ه ړدارات د امرياملړومنی  مړال م  ړد ع ړر، ي مخ او یا هم ک زوری ک

تر اعړالن وروسړ ه هړم او دشاید امیراملؤمنی  منصړور قړاحب د ټاک یړدو ال ه د وفات 

خړو اسړالمي امړارت د ، دښ   په اسالمي امارت کې د درت اچولو هڅې ګيود  کړيې

 . شو دښ   دا ټولې هڅې شنډې کيې او په بشپيه توګه هې د قف وحدت و سات  

د اسالمي امارت وحړدت لکړه څنېړه چړې پړه وظړامي ډګړر کړې د بریړا رات ب ړل  

د اسالمي امړارت لړه لړورې ، ه داسې په سیايس ډګر کې هم خورا اه ید لر ، کی  

له هیوادووو رسه اړیکې له یوه ادرسه ویو  کی   او ه دا رات اسالمي امارت د ولړو پړه 

ه ړدا ، ې له یوه موقفه او یوه درهځړه برخړه اخړيلمنائندګۍ له امرهکا رسه په مااکراتو ک

المل دی چې اسالمي امارت وه د مړااکرايت ټړ م پړه ټړاک و او وړه هړم د موضړوعاتو پړه 
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ب کې اسالمي امارت په خپل واحړد دریړد رسه کړوالی ، مش ص کولو کې س ووزه لر 

 او د جاړاد ع یړا ګټړې وسړايت، يش چې په مااکراتو کې د هیواد ميل منافم حفظ کړي 

 . له یوه واحد او قو  دریځه مااکرات پر مخ بوځي

د اسالمي امارت وحدت لکه څنېه چړې اوی د اشړغا  پړر وړاوړدې مبړارته کړې 

ځکړه د ، ه داسې تر اشغا  وروس ه د یوه روښاوه رات ووکي ه  ې راټوکړو ، موثر دی

المي اسالمي امارت تر څنا کومه ب ه جااد  ډلړه وشړ ه چړې بیړا دواک پړر رس لړه اسړ

لکړه ، امارت رسه په جېيو کېوځي چې بیا په هیواد کړې ګړډوډیو تړه الره پراو سړ ل يش

او د ه ړدې  هتر شورو  ضد جااد وروس ه چې هر جااد  تنظیم واک خپل حړا ګاڼړ

ب کې او ی ماا  ولو دې ته خړوش بړی  دی ، لپاره هې له یوه او بل رسه جېيې کولې

رامند ته کی   او وه به بیړا هغړه د اوارشړ زا  چې تر اشغا  وروس ه به کوروۍ جېيې وه

 . او پاټک ساالر  دوره راځي
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 اسالمي امارت زموږ د اسالفو تاریخ راژوندی کړ

 قار  سوید خوس  

 مناظر او ټولنیز فوا ، لیکوا 

 

فزیکړي او ، جغرافیړو  د عثام  خالفد له ړوې دو وروس ه لویدیځې وي  تموږ

. لوهدهځوا  پړه خپړل تصړ یم کړې برهړايل شړو  م اسفاوه اومونو  اشغا  ته مال وتيله 

فزیکړي اشړغا   ددښ   چې خو ک ه، تر فزیکي اشغا  الودې ووددوی ډیره موده  موږ

اق صړاد  او ، تو ی ړي فکړر ، ځکړه پړه سړیايس، ولبیا هم اتاد وړه شړو ، ورسید پا  ته

 . جار  و هرغلفرهنېي ل ار بیا هم ددښ   

 او سړړیايس عقیړړدو ، فکړړر  تمړړوږ یسړړ ي ځواکووړړوي او قایووقړړ یب وويیوالړړ

پای ړه یړې دا ، په او راف یې بې حسابه پاوېووړه وکړيه د مس امن وسل، جوړښ ووه وويو 

ه توبړد  ژووړد عقیړدو  او د اسالا لړه، مس امن تپ په ووا مس امن پاتې شو شوه چې

لړه  د اسړالا د او اړاء پسړند  ورتړه ښړکاره شړو اوس اسړ ياسړالم، پاتړه شړو خ  بې

 . اخالقي او اج امعي ژووداوه څ ه واخ ه و روت  شو، مواماليت

تړر ک ړابووو م ړدود  ت احکاا یړوا..... او مواماليت، س ايس، د اسالا اج امعي

د وفړای او ع ړيل کیړدو پړه اړه  هپاتې شو  که به دې له چا رسه د اسالا د احکامو یا د هغ

پړه ټولړه دویړا کړې ، یادوې احکاا چې تهکوا وظاا او دا، لنډ به هې سوا  وکي، ب ث شو

؟ دا ولړې. موږ به بیا د دې سوا  په وړاوړدې بړې ځوابړه وو خو، راوښیهع يل منووه  یې

اج امعړي او سړ ايس تصړور  داسړالا تمړوږ لړه مسړ امن وسړل څ ړه کفړر ځکه ويیوا 

، عړدالد،  فړداکار ، ایثړار، تقړوا، ک ه به مو چې د خپ ړو اسړالفو د ایړامناو ، اهس    ؤ



       
  

 
  

 

131 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

ترحم ک سې کولې بیا به هم دغړه روت  شړویو ځواوړاوو وهړل تاسړې هړې او  لوړو اخالقو

 . بی ېه وړاودې کيئ  موږ ته په دا څرخیدووکې وي  کې یوه ژوود

وزاک ووړو هړې ډیړره  يخي پي طالب چې د موارصو دیپ وماتیک د خيې ح رېخو  

رت په شکل کړې دویړاوالو دراید او قرباوۍ رسه داسالمي اما، پرواه وه لرله په خپل ع ل

ژووړد  اسالا ته د ک کې ژمن یړا او  عدالد، ایثار، تقوا، د اماا د عد ، د اسالمي وظااته 

 . وړاودې کيې منووېاو ع يل 

مړال م  ړد  اسالمي امارت چې تاداب یې د اسالا یړو سړرت غړات  امرياملړومنني

وظړاا او اسړالمي  دویړا تړه ثاب ړه کړيه چړې د اسړالمي، دی رح ه ال ه ایښ  ع ر م اهد

ب کې مس اموان هې په ع ړل کړې ،  م دود وه دپاڼو د ک ابووو تر ت عدالد مفاهیم یوا

د  اکوچړارو  ولوړ پړوړ واو وور ووتیراو، ود اسالمي امارت والیاو. د پيل کولو وړتیا لر 

او  له عامو مسړ امواوو رسه پړه ملووځووړو او وړورو دهنړي بر عکووورې وي  د مرشاوو 

، عاد  کو تړه هړم ګراوړه وړه وه یو، ګډون کاوه ه و کې پرته له کوا م دوده مراس ميل

 . وویني امرياملومنني رسه وتیر او ح  ، له وايل داسالمي امارت چې

موږ د ق ابه کرامو او اسالفو د فداکاریو او بړې شړ یره قربړاو و ک سړې لوسړ  ې 

د رس پړه سړرتګو مړو د خو ، د حنت خنساء رض  ال ه عناا کیسه مو اورهديل وه، وې

پړه مرشړ   اسالمي امړارت د د ق  بي اشغالېرو په وړاودې اما، هغې بی ېه وه وه ل دلې

 مور خپل ټو  اوالدووه د ال ړه لړه دیړ افغاوه په خپ و سرتګو ولید  چې یوه  جااد کې مو

شړاید امیراملړؤمنی  پړر ه ړدې دیړ   ومو لیړد  چړې، قرباوو  او ف ر پرې کو  څ ه

تو  په خپل ځان پړورې رووړه  حفظه ال ه د امرياملومنني، کباب کي -کبابباودې ځان 

چې د اسالمي امارت یړو تعړیم خپړل  او شاهدان یو تيی او د دښ   په ځالېیو ونوځي

څ ور اوالدووه د خپل سپیڅيل هدف لپاره د ال ه په الر کې وااراوړه کړو  او پړاتې وړورو 

 . يئته ټینېه توق ه کو  چې ه دا الر توقیب ک
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اطاعړړد  او وحړدت، عړړدالد، رسښړندووو، اسړالمي امړړارت د اسړالفو د قربړړاو و

اخړوت او پړه ټولړه ، عړدالد،  یوړد دویا ته هې څرګنده کيه چړې، تاریخ راژوودی کي

ه ړدا هغړه عړايل مفړاهیم د  چړې تمړوږ  ب کړې، تور  وه د  خايل کې اسالمي وظاا

لپړاره  او مضړبوط سړات و ې د اح ړاءتر قیامد به ه   اوفکر او عق دې د بنسې ډبرې دد

 . و وااروه کرسووه لکووه ځواوان 

 ان شاء ال ه وهو الوزیز
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 امارت اسالمی استقالل ما را اعاده کرد

 

 حبیب ال ه هال  داکرت

 وویسنده و ت  ی ېر امور سیاس 

 

جنړگ هړای داخ ړ  ، اشغا ، سالیان سا  اسد که افغاوس ان در من الب ت اوت

، م  سوتد و مړدت مدیړدی اسړد کړه باشړندگان ایړ  خطړه ات فقړر تفنگو آتپ تیر و 

بسړیاری ، که ای  حواد  و وقړایم. ب ران و ب  ثبات  رو  م  برود، ویاتمندی، دربدری

اوقات ت خ و گاه شیری  قف ات تاریخ ای  رستمی  را بسیار سنئی  و پرم  ړوا کړرده 

هړر تماویکړه ، خواهیم آموخد، یماگر اوراو تاریخ تری  ای  رستمی  را ورو بزو، اسد

دسړد حکړاا ، فروپاشړ  و سړقوط مواجړه شړده اسړد، گسسړ ئ ، افغاوس ان با اوزوا

جنئ ړو و ، س  شړور، خائ  و خادا بیئاوه درکار بوده اسد و پو ات آن م د م ړدی 

بیدار ع   الرغم اینکه در  ایې و حړاالت م فړاوت بړه هړامن اوړداته کړه دسړد شړان 

به هامن پیاموه بړا اتکړاء ،   و دسرتخوان شان ب  وان تر بوده اسدجیب شان تا، خال 

، خړاک، بړرای حراسړد ات دیړ ، به تور باتو و ایړامن قړوی و توکړل بړر خړالا هسړ  

 افد و حرید دسد به قیاا و مبارته تده و با ش شیر و تفنگ دسد داش ۀ خود لکړه 

 . سرتده و پالوده اودرا ( حاکامن و مزدوران) های ونئی  و داغ های سیاه آواا

م  ړاوت  قړ  و اشړغالئرغرب  ، قدرت اس وامری، هر باریکه کداا امپراطوری

ه یشړه ایړ  م ړد و ، به ای  کیان یورش آورده و ای  مرت و بړوا را اشړغا  کړرده اسړد

، بیئاوه س یز و رتمنده بوده اسد که ت رک را بړر سړکون، س  شور، مردا دی  دوسد
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فړداکاری و تقړدیم ، ید را بر بردگ  تړرجیل داده و بړا رسسړپردنقیاا را بر آرامپ و حر

امړا در ایړ  . هر ووع قرباو  دوباره عزت و اف  ار را بړه کشړور و م ړد باتگرداوړده اوړد

میان دو وضوید ه یشه موجود بوده اسد که یک  به شکل م غیر دوبړاره ات وړو بړروت 

 . کرده و دیئر به شکل ثابد باق  ماوده اسد

 اوتی  و اشغالئراو  که یکبار شکسد ت ړخ و ونئړی  خړود را در ایړ  اگرچه م 

با دری گیری ات شکسد خود برای ه یشه توبه کړرده و دیئړران ، خاک ت ربه کرده اود

را ویز توقیه های ویک م  دهند ول  باتهم کم ویس ند قدرمتند تړری  هړای روی تمړی  

سړودای سړ طه و حک روایړ   که خود را قدرت بالمناتع جاان امروتی مړ  خواونړد و

، بړرای ت یړیو امړا ه ړی  ویرومنړدتری  شړان ویړز. بر ای  م د و خاک را در رس دارود

طړرت و روش م غیړر و دگرگووړه م وسړل شړده و ات  بړه اخداء و خویئر کردن ای  م ړد

امړا مړزدوران فرومایړه و وطړ  . حی ه ها و ویروگ های ووی  وگوواگون اس فاده کرده اود

ط ب و بردگان تراودوت بړه هړامن شړکل ثابړد و تکړراری و بړا فراموشړ   فروشان جاه

جاالد و پسد فطرت  دسد بر وداشړ ه و هربړار ، خباثد تاریخ پیشینیان هیچئاه  ات

در اطاعړد و ، خړائ  و مړزدور بیئاوړه در هړامن قالړب و سړاخ ار پړیپ، هر جاسوی

یشی  را اخ یړار کړرده خدمد ات دش نان دی  و وط  ع  کرد و کردار شاه ش اع های پ

اما ع   الړرغم ایړ  خړدمد . و چند قباح  ک ره د به پیپ خدم   آوان بس ه اسد

هربړار هړامن حامیړان و بړاداران شړان پړو ات اسړ فاده و خړ م اع بړار  بړاتهم خالصاوه

 . کارشان آواا را مثل تفاله ی  دور اوداخ ه و برای ه یشه رها کرده اود

و تمړان عطفړ  کړه  خواهم اودک  دربړار  روتگړاردر ای  ووش ه جات قصیر م  

کړار منړ  ، اگر برای ج وگیری اش به هامن شړکل مناسړب  کړه اقړداا قړورت گرفړد

افغاوس ان هاموند قده هنده شاید برای ه یشړه وړاا و وشړاوپ تناړا در تړاریخ مړ  ، شد

 . ماود و دیئر افغاوس ان مس قل امروتی یا دیروتی من  داش یم
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د که افغاوس ان در ب ران به رس بړرده ووړا امنړ  هړا روت بړه روت اس ات دور تماو 

م ړد ، بیشرت م  شود اما چرا وق یکه م د های دیئړر توړدگ  آراا و آسړوده یړ  داروړد

ه ړه اوسړان هړا چړه حړاکم و چړه . افغان من  تواود به چنی  آرامپ و ثبات پایدار برسد

م فا هس ند کړه هړر اوسړاو   چه امراء و چه رعید ه ه بر یک س   در گف ار، م کوا

حړړا توړړدگ  آتاد و مسړړ قل دارد و بړړه ه ړړی  شړړکل یړړک م ړړد کړړه در یړړک م ړړدوده 

مس قل و عاری ات دسړد ، جغرافیای  تودگ  و بودباش دارد حا دارد که ات تودگ  آتاد

اما چرا با اس قال  ای  م ړد اینئووړه . اوداتی و دخالد اجنب  و بیئاوه برخوردار باشد

 . و اقال اس قال  چیسد که ای  قدر باید حائز اه ید باشد. دتوامل م  شو

هړر اوسړان چړه . دلچسب و مورد پسند خاص و عاا، اس قال  ک  ۀ ی  اسد تیبا

در توړړدگ  ش صړړ  بړړرای خړړود و چړړه در توړړدگ  اج امعړړ  بړړرای دیئړړران خواهړړان 

امړا اگړر . اس قال  اسد و هر م    اش یاو دارد که کشوری مس قل و آتاد داشړ ه باشړد

بسیار مړورد ، به واقوید و ات دیدگاه ع یا به اس قال  و مونا و کاربردش وئریس ه شود

ب ث و تناتع واقم م  شړود و ک ړرت کسړ  بړه ع ړا ایړ  مسړب ه رف ړه و آوړرا ات توایړۀ 

که مشافاه در ای  مورد مب ث  جداگاوه ت د عنړوان تړاته . حقیقد بررس  کرده اسد

 . را م  ط بد

ق یل و کم کړردن بیړان ، که به مونای ق ل  ه ی  اسد ات باب اس فوا اس قال  ک 

و بړرای  . شده اسد که غرض ات آن کم کړردن وابسړ ئ  و م  ړاج  بړه دیئړران اسړد

آتادی داشړنت و بړدون ، خودم  ړار بړودن، اس قال  خړود ارادیړد اسای توریف ک  ۀ

در قړ نه سیاسړ   مداخ ه کس  کار خود را اداره کردن اسړد کړه ایړ  توریړف بیشړرت

کشورها و دولد ها برای اداره و کنرتو  ه ه امور خارج  و داخ   آن به حسړا ب مړ  

بدینصورت که اگر کشوری تواوای  آن را داش ه باشد که متاا دسړ ور کړار داخ ړ  . آید

طر  و تطبیا وقشه های کالن دول   و کشور را بدون هړر وړوع وابسړ ئ  و ، و خارج 
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، اق صړادی، مان ها و قدرت های دیئر در ه ۀ ب پ هړای سیاسړ سات ، تاثیر کشورها

آن ، فرهنئ  و دین  را مطابا اخ یړار و حسړب رضورت خړود اجرایړ  کنړد، اج امع 

 . کشور یک کشور مس قل وامیده م  شود

اس قال  بیشرت کشورهای جاړان ب ړاطر موقویړد و حالړد جغرافیړای  و منړابم 

ن که کشوری در  و دور اسړد و در میړان ب رهړا مثال جاپا. تیرتمین  آن م غیر اسد

هیچئاه  اس قاللپ بړا خطړر مواجړه وشړده اسړد امړا بړالوکو ، م ارصه شده اسد

ه یشړه اسړ قاللپ بړه ، افغاوس ان که در ق ب آسیا و تقړاطم کشړورهای آسړیای  اسړد

موقوید جغرافیای  و منابم تیرتمینړ  افغاوسړ ان بړرای ایړ  . چالپ کشیده شده اسد

تیړرا افغاوسړ ان بړر . ی  و م د آن ه یشه مشکل سات و جړدا  آفړری  بړوده اسړدرستم

وقل آسیا با اروپا و جنوب با شام  اسد که برای قړدرت هړای جاړاو  و  چاارراه 

در ای  میان دشړ نان ایړ  رستمړی  ه یشړه . یکه تاتان تمان ه یشه مط وب بوده اسد

و ات هر راه  کوشپ کړرده اوړد تړا  در فکر س طه و حک روای  بر ای  خاک و بوا بوده

که ای  سیر ت ریړب و تاړاجم در متړاا . ب که ب واوند ات ده ها در  بس ه یک  را بات منایند

تی ړور ، مغو ، ات تمان اسکندر کبیر تا چنئیز، ادوار تاریخ ای  خطه ثبد گردیده اسد

رتش کنړوو  ه ړه ثبړوت آشړکار ات ا و اس وامر اوئ یو و شوروی تا وضوید جاری

کړړه آخړړری   واالی ایړ  رستمړړی  و شړ اعد و جنړړگ آوری باشړندگان ایړړ  خطړه دارد

دشړ نان دیړ  و . واقوات آن دو دوره پسی  ت ړاوتات قړدرت هړای جاړاو  مړ  باشړد

مادیات ای  خاک و دیار هر بار ات هر راه  تالش بړرای ت قړا اهړداف و کسړب منړافم 

ه ړړۀ حړواد  را در سړړینه دارد و  تړاریخ افغاوسړ ان. ات ایړ  کشړور و م ړړد منړوده اوړړد

فرتودان راس ی  ای  رستمی  هر بار با آگاه  ات ت ارب تاری   پړدران و ویاکړان خړود 

دفړاع و حفاظړد ات دیړ  و رستمړی  بړه کارکردهړا و ع  کردهړای تړاری   آوړړان  بړرای

مراجوه کرده و شاهکارهای  بر اف  ارات گاش ه افزوده و تاریخ تری  ایړ  رستمړی  را 

ی  تر کرده اود و باملقابل برای عړدا تکړرار واقوړات ت ړخ و ونئړی  و ج ړوگیری ات روئ
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دسد به اقدامات به جړا و پړیپ گیراوړه تده و بړا مبړادرت و ، اش باهات تاری   گاش ه

 . پیپ دس   ات چنان واقوات واگوار ج وگیری بو ل آورده اود

در اب ړدای قړده  کړهافغاوس ان در گاش ۀ وه چندان دور رستمینړ  پانړاوری بړود 

او طړاط و توا   امړا پړو ات، هندهم حدود جغرافیای  آن بسیار فراخ تړر ات امړروت بړود

 کړه م واقړب آن. امپراطوری دراو  ها افغاوس ان با یک ب ران عدا اسړ قال  مقابړل شړد

، جنگ های داخ   و شورش هړای درووړ  دوامړدار و پشړد رسهړم سړبب بړ  ثبړات 

دسړد دادن اسړ قال  و در واایړد چنړد پارچړه شړدن و  ات، ضړوف اق صړادی، ویراو 

دراوایړل قړده هړندهم والیړړد . جړدای  توړدادی ات والیړات ات افغاوسړ ان پانړړاور شړد

والیړد ، و به ه ی  منوا  پو ات آن به ترتیب ق وړه اتړک، خراسان ات افغاوس ان جدا شد

و ، ووالیړړد مړړر، والیړد ب وچسړړ ان، والیړد دیرغړړاتی خړړان، والیړړد کشړړ یر، سړیند

تړا کړوژک ، باجور و چرتا  و والید سیس ان به ه ینطور منړاطا شړا ، والیات سوات

وتیړری و چ ړ  و پن ړده ات بدوړه افغاوسړ ان جړدا و بړه ، ارووی، و کورا و لندی کوتل

هړا  کشورهای ه سایه م  ا شدود کړه ایړ  ال ړاو یړا بړه تور ویړرو ات سړوی ه سړایه

در رای آن اوئ ړیو آن را بړه ه سړایئان  قورت گرفد و یا هم قدرت های اس وامری

که تناا عامړل ایړ  جړدای  هړا و چنړدپارچئ  افغاوسړ ان عړدا اسړ قال  و . حواله کرد

 . جنگ های داخ   بود

بړار دیئړر در . آوچه در البالی قده هندهم برای ایړ  ق  ړرو افغړان تمړی  رخ داد

و وقړد شړنای ایړ  که فرتوړدان حقیقړ  . اواخر قد  ووتدهم در حا  تکرار شدن بود

کیان آس ی  باال تده و با توکل بر ال ه م وا  و اط ینان ات حامید افغړان هړای م ړدی  و 

بړه . میا  پروران ای  وط  تاریخ را ات ثبد ت خ تری  واقوه یړ  دیئړر م فړور داشړ ند

راس   هم اگر چند دهه پیپ فرتودان آگاه و دلیر ای  رستمړی  در حسړای تړری  دور و 

خړود را طبړا ع  کړرد و برخړورد رهړ ان تنظی ړ  و قومنړداوان    ل ظاتخطرواکرتی
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پاتک ساالر و جنگ ساالر م  منودود و بر کرده های آوړان بړه حیړث حړاکامن و امړراء 

به م  وا کشړور افغاوسړ ان بړا قاطویړد و ، ق ه گااش ه و خ وش  اخ یار م  کردود

امړا ل ړه ال  ړد .  زیه شده بودو یا هم چند پارچه و ت ویسد و وابود شده متامید خود

 . چنی  وشد

پړړو ات شکسړړد و خړړروج قشړړون رسخ شړړوروی و وړړابودی رژیړړم ت  ی ړړ  

م د افغان کړه بړار و . افغاوس ان با واقوه دردواک و دل راش  مواجه گردید، ک وویس  

بړا . مثر م  داوسړ ند مسبولید جااد چاارده ساله را به رسمنز  مقصود رساوده و مث ر

پو ات ای اد حکومړد عبړوری و او  ړاب قړبغد ال ړه . ی بدتر مواجه شدودیک تراژد

، برقراری امنیړد و ثبړات، م ددی به جای اینکه به مسائل پو ات پایان جنگ و درگیری

بابود اق صاد لرتان توجړه شړود و حکړوم   کړارا و سړامل ای ړاد ، ویراو  ها باتساتی

حالیکړه مړدت ک ړرت ات  و درمسیر جاری جااد ات هدف اقړ   من ړرف گردیړد . شود

شو ه های جنگ داخ   و خامنړان سړوت ، یکامه ات تمان حکومد عبوری وئاش ه بود

پو ات قبغد ال ه م ددی و هنئامیکه برهان الدی  رباو  تمړاا حکومړد را . ب ند شد

ع ال اوضاع به حدی بدتر و وخیم شد که آخری  امیدهای م ړد ویړز بړه ، بدسد گرفد

کابل پای  ړد افغاوسړ ان ع ړال  بړه چنړد حکومړد م ړزا تبړدیل . دیای کامل تبدیل ش

 . شد

قومنړداوان و رهړ ان گړروه هړای تنظی ړ  هریړک در والیړات و ، تفنړگ سړاالران

ساحات خود حکومد های م    را بر حسب قاعده و قاوون خود حاکم کړرده بودوړد 

یار کړم در مړدت تمړان بسړ. شړار و والیړد حړاکم مط ړا بړود، و هریک در هر منطقه

اوضاع داخ   کشور طوری بام ری  ه و آشف ه شد که کس  فرقړد و م ړا  پرسړپ 

دتدی و غړارت هړا در روت ، اخ طړاف هړا، کش ارها، جنایات، واهن اری ها را وداشد

فقړر و دربړه دری در سړط   بړاالتر ات فکړر و ، ویراوړ ، بړ  عزتړ ، ب  عف  ، روش 
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ه حدی ات هم پاشیده و بغړرو  شړده بړود حاالت در داخل کشور ب. تصور بیداد م  کرد

که برای رفنت و رسیدن ات یک والید بړه والیړد دیئړر بایړد ات هفړد خړان رسړ م مړ  

. گاش   و هزار دعا و درود و واری باید پیپ و پو ات رسیدن وثار جاوړد مړ  کړردی

و ای  تناا م ړد مظ ړوا ، هرتفنگ بدسد یک قومندان بود و آوچه م  خواسد م  کرد

 . ه باید م  سوخد و م  ساخد و ت  ل م  کردبود ک

ب که در بیرون ، ای  تناا وضوید پاشیده و بغرو  دروو  و داخ   افغاوس ان وبود

وړه ، وړه درواته، افغاوس ان وړه در داشړد. و دیئر هیچ، تناا وام  ات افغاوس ان ماوده بود

هړر  هړر کړو هړر وقړد مړ  خواسړد ات. حریم داشد و وه حیطه و م دود  مشړ ص

آواائیکه یک دهه برای حراسد و دفړاع ات دیړ  . دری داخل م  شد و ات هر دری خارج

کړامال فرامړوش شړده و ، و کیان ای  مرت و بوا قرباو  های ب  مثا  تقدیم کړرده بودوړد

فقې عده ی  مزدور و مای  فروش اداره و کنرتو  ب پ های  ات رستمی  را در اخ یړار 

چنړد منطقړه و تون تقسړیم بنړدی شړده و هړر حصړه توسړې  افغاوس ان به. گرف ه بودود

کشړورهای . گروه و یا گروه های ت د قی ومد کشوری کنړرتو  و رهنامیړ  مړ  شړد

پاکسړ ان و ایړران هرکړداا بړا گړروه و تنظړیم ، هنړد، شړوروی، فراوسه، اوئ یو، آمریکا

ن افغاوسړ ا. مونوی و ه کاری مړادی داشړ ند مش ص  به شکل رسی و آشکار روابې

شړدت جنړگ تنظی ړ  و اسړ  رار و منافسړه هړای . ع الٌ میړان آواړا تقسړیم شړده بړود

سیاس  و اق صادی افغاوس ان را به یک  ات ضویف تری  کشورها در جاان تبدیل کړرده 

چون ده سا  جنگ و جااد در مقابل قشون رسخ شوروی ع ړال  افغاوسړ ان را در ، بود

آغړات جنړگ هړای خامنړان سړوت داخ ړ  و بړا ، عرقه سیاسد و اق صاد ف   کرده بود

افغاوس ان به ویراوړه یړ  تبړدیل شړده بړود و . تنظی   ای  وضوید به وااید خود رسید

در جریړړان جنړړگ هړړای شړړباوه روتی و . فقړړر و گرسړړنئ  ع ړړوم  بیړړداد مړړ  کړړرد

دوامدارشان هر کدامشان در پ  گسرتش ساحه وفوی و تس ې خود بړر دیئړری بړود امړا 
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چون باداران شان چنی  هړدف را فقړې ، وسد بر رقیب خود چیره شودهیچ یک من  توا

 . برای اض  ال  ای  رستمی  ترسیم کرده بودود

باداران خارج  م  خواس ند که ای  وط  تا حدی در شړو ه هړای آتړپ جنړگ و 

کش ار بسوتد که دیئر رمق  برای کس  باق  مناود و پړو ات آن تمینړۀ ت  یړل و هضړم 

آگاه و راس ی  ایړ  رستمړی  ، اما در ای  اثناء فرتودان حقیق . م  شودآن آماده و آسان 

حقیقد آیند  وخیم و ما ک م  کد را درک کرده و بړرای و ړات و رهړای  آن آسړ ی  

 . باال تدود

و وړابودی  ت ریک اسالم  طالبان برای م و   و فسړاد و خړ م پاتړک سړاالری

در جریړان چنړدی  سړا  تواوسړد  و حکومد های م    و منطقه ی  ات قندهار  وع

بړړیپ ات وودفیصړړد خړړاک افغاوسړړ ان را ت ړړد کنړړرتو  و اداره خړړود در آورده و یړړک 

حکومد مق در مرکزی و یک کشور مس قل را پو ات سړا  هړای طړوالو  پایړه گړااری 

م ړو ، بړی  رف ړه   و فسړاد ات، وړاامن ، اخ طاف، چپاو ، غارت، کش ار، جنگ. کند

مپ و امنیړد ه ړراه بړا ثبړات سیاسړ  و اق صړادی بړه م  کړد آرا گردید و در عوض

 . اس قال  و آتادی م د و کشور دوباره اعاده گردید، و حیثید باتگش ه

ت ریک اسالم  طالبان با هدف حصو  سه اقل اساس  ای ړاد شړده و پیرشړفد 

تړامی  امنیړد رستړارسی و تضړړ ی  ، تطبیړا  یوړد کړرد کړه ایړ  سړه اقړل اساسړړ 

 . ی  و اعاده  اس قال  افغاوس ان بودوحدت جغرافیا

بړ  امنی ړ  ، ق ل عاا و کش ار، م د افغاوس ان که سالیان سا  ات س م   و فساد

، برای رهای  وضړم موجړود بودوړد به س وه آمده بودود و من ظر یک راه و ات ویراو  و

آواړا در فرش ئان و اتئر م  وئریسړ ند و ات  به طالبان به عنوان رتمندگان آتادیب پ و

طالبان حکومد هړای م ړوک الطړوایف  و . هرجا به گرم  اس قبا  و حامید م  کردود
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برای پایه گااری حکومد داری سامل و کارآمړد آسړ ی   حاکامن م    را ات بی  برده و

 . باال تدود

برای تطبیا  یود مقدی ع ال کار آغات گردید و احیای دوبار  سیسړ م عړدل  

وان ما رتی  اولید غیر وظام  بړه رسعړد و در ارسع وقړد بړه و قضای  اسالم  به عن

ات آو ائیکړړه تړړامی  عړړدالد یکړړ  ات ما ړړرتی  شاخصړړه هړړای حکومړړد . میړړان آمړړد

امارت اسالم  افغاوس ان به شکل بسړیار درسړد و مړوثر تواوسړد ، م سوب م  شود

یقړی  در تودتری  تمان م ک   یود را تطبیا و عدالد اج امعړ  را اجړرا کنړد و بړه 

م  توان گفد که امارت اسالم  افغاوسړ ان اولړی  حکړوم   بړود کړه تواوسړد در هړر 

پایړه گړااری و ای ړاد یړک وظړاا قضړای  . گوشه و کنار افغاوس ان تړامی  عړدالد کنړد

مسبولید سنئین  بړود ، آوام پو ات سالیان م امدی جنگ و ویراو ، مویاری و م  رکز

امارت اسالم  هیچئاه  موفا به او ړاا آن منړ  که به م  وا هیچ حکوم   به غیر ات 

 . شد

امړارت اسړالم  بړا ، اج امعړ  و رستړارسی بړود، اولید دوا تامی  امنید فړردی

توجه به ای  مشکل که به شکل دیرینه و ریشه یړ  در جریړان یړک دهړه بړ  بنړد وبړاری 

قړا ما  و دارای  م ړد مصړبون و درامړان وبړود و مړردا و خصو، جان، جای گرف ه بود

ت ار و طبقړه کسړبه کړار ب ړاطر وبړود . شاروشیان خود را م فور احسای من  کردود

باج گیری ها و چور و چپړاو  ات کسړب و کړار دلرسړد شړده و عړده یړ  کړه تړا ، امنید

رسیدن اموا  ت ارت  ات مبدا تا مقصد ب ړاطر پاتړک ، آووقد به ت ارت مرصوف بودود

بړه قی ړد ، مړوتر و امړوا  پړو  مړ  گرف نړد ساالری ها و تو یرهای م ودد که بړزور ات

رستړارسی را بړر م ړد ت  یړل کړرده  گزاف برایشان متاا میشد که گراوړ  ک رشړک  و

در چنړی  . و فقر و بیکاری به اوج رسیده بود بنیۀ اق صادی کشور ورشکسد شده، بود

برای رووړا دوبړاره . امارت اسالم  اوضاع وابسامان کشور را بدسد گرفد،  ایې بد



       
  

 
  

 

142 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

، در مرح ه او  سړاولیات بړرای واردات و تراوزیړد مایړا گردیړد، ماشی  اق صاد کشور

. در ب پ مړدیرید و شړفافید گ رکړات کشړور قاماړای مړوثر و جړدی برداشړ ه شړد

غړارتئران و آدا هړای جړاو  و قاتړل ، تړامی  گردیړد و دتدان امنید شارها و شاهراه ها

امنید بړ  مثړا  در کشړور حک فرمړا  ثبات و. دس ئیر و به م اکم عدل  سپرده شدود

م ړد افغړان پړو ات . آبرو و حیثید هر فرد جاموه و م ړد م فړور شړد، عزت. گردید

چاارده سا  بړار دیئړر وفړو آرامړپ کشړید و توړدگ  بړه شړکل عړادی و وورمړا  در 

، کاروبار ها رووړا گرف ړه و باتسړاتی هړای خاوړه. والیات و کشور  وع شد، شارها

هړرکو بړه . باغ و باغچه به شکل فردی و گروه  آغات گردید، سهمدر، مس د، حوی  

 . تودگ  فردا و آینده امیدوار گردید و تالش برای فردای  بارت  وع شد

پیرشړفد و آینړد  ، و ضام  ترقړ  اولید سوا که ما رتی  مسب ۀ بقای یک کشور

وبړړاره افغاوسړ ان پړړو ات سړالیان مړ امدی د. ویړز بدسړړد آمړده بړود، رستمړی  میباشړد

سیسړ م حکوم ړداری احیړاء و . آتادی و حیثید جااو  خود را بدسړد آورد، اس قال 

بطړور . وتارت اوه هړا و ادارات حکړوم   فوړا  و  وع بړه کړار کردوړد، باتساتی شد

دسړړ ور داد تړا اوسړړ ی وی ، مثړا  مړال م  ړړد حسړ  آخنړړد تماویکړه وتیړر خارجړړه بړود

بارتی  اس ادان پوهنزی حقوو را . وا  کننددیپ وماس  وتارت امور خارجه را دوباره ف

اس  داا کردود و متاا ساولیات را در اخ یار آوان گااشړ ند و خړود جنړاب ایشړان هړر 

در ب پ روابړې خړارج  و بړی  . چئووئ  و پیرشفد امور آن وظارت م  کرد روت ات

دوبړاره بړه حیړث یړک کشړور آتاد و  امل ل کارهای تیادی قورت گرفد تا افغاوسړ ان

باتسړاتی و احیړاء تیړر بناهړای اق صړادی افغاوسړ ان . مس قل به جااویان مورف  شړود

کړه امړارت اسړالم  بړرای رووړا ، کاری بسا بزرگ و مسبولی   سنئی  بود، ویران شده

اق صاد ف   شده  آن تالش های تیاد کرد که به عنوان مثا  پروژه مام و بړزرگ تړاپ  کړه 

یقینړا ، اگر ایړ  پړروژه اجرایړ  مړ  شړد. طر  گردیداولی  بار در تمان امارت اسالم  

 . منافم اق صادی و سیاس  تیادی برای افغاوس ان داشد



       
  

 
  

 

143 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

افغاوسړ ان را ات ت زیړړه و ، امړارت اسړالم  افغاوسړ ان در مرح ړۀ بسړیار حسړای

بړه . و در لبړۀ پرتئړاه را اعړاده کړرد او زاع و ات داده و اس قال  ای  کشور تخم خورده

دس یاب  و تامی  اس قال  کشور برای ای  م د و امارت اسالم  بسړیار  هامن اوداته که

به هامن اوداته و ب که بایړد بیشړرت ات ، خووی  و ه راه با قرباو  های ب  مثا  بدسد آمد

ایثړار و فړداکاری ، ات خودگاشړ ئ ، آن برای حفظ و وئه داشد اس قال  اعړاده شړده

ح ړ  ، یشړه آتاد و مسړ قل خواهړد ماوړدرستمړی  و کشړور ه  تیرا در ای  قورت. کرد

ت ړاوت  پیرشف ه و مدرن مورد های اگر ات سوی قدرمتندتری  کشورهای جاان با سال 

قرار گیرد که منووۀ بارت آن بغیر ات آوچه ما خودمان در افغاوس ان مشاهده کرده ایړم مړ  

داشړ ه امړا بړرعکو اگړر کشړوری اسړ قال  و. توان به حفظ اس قال  وی ناا اشړاره کړرد

تیړرا کشړوری . بسیار وخیم و واگواری روبړرو خواهړد شړد باشد با عواقب و پیامدهای

در ، بړه کشړورها و سړاتمان هړای دیئړر م  ړاج و وابسړ ه مړ  شړود، که اس قال  ودارد

و ی ه م بور م  شود که در متاا امور خارج  و اکرثید مسړائل داخ ړ  رضړامندی و 

 . منافم آواا را مد وظر بئیرد

و مصړالل ، یک کشور و واهد تواوسد بړر طبړا مای  ړاج ر چنی  وضوی  پو د

خود منفود ها را مړد وظړر گرف ړه و براسړای آن سیاسړد داخ ړ  و خړارج  خړود را 

که منووه های آشکار آن وداشنت اس قال  ه سړایئان شړامل  مړا . ترسیم و اجرای  کند

ورهای مړاکور پړیپ اتبکس ان و ترک نس ان اسد کړه کشړ، مثل کشورهای تاجیکس ان

ات فروپاش  ات اد جامهیر شوروی ب یث م ک د های غیر مس قل اداره مړ  شړدود و 

اج امع  و فرهنئ  مقابل بودود و تړا هړم اکنړون ب ړاطر ، اق صادی، با اوزوای سیاس 

روړ  مړ  بروړد و ایړ  م ړد هړا و  وداشنت اس قال  کامل ات پیامدهای منفړ  و سړوء آن

بیکاری و عدا شړکوفای  اق صړادی ، سوتتری  رو اا یون  فقرکشورها تا هنوت ات جاو

 . درد م  کشند



       
  

 
  

 

144 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

، یک حکومد و رستمړی  را بړا خطړر ت زیړه، ماتاد بر ای  وداشنت اس قال  کامل

. فروپاش  و چند پارچه شدن برابر م  کنړد کړه مثړا  آشړکار آن کشړور سړودان اسړد

ل  و سړودان جنړوب  وداشنت اسړ قال  آن سړبب تقسړیم آن بړه دو ب ړپ سړودان شړام

 . گردید

ایړ  م ړد و تړاریخ ایړ  : در خامتۀ ووش ار خود التا م  بیړنم کړه اضړافه منړایم 

رستمی  باید مدیون ایړ  جاوثړاری و فړداکاری بړر موقړم و ب ړای رهړ ان و م اهړدی  

امارت اسړالم  باشړد کړه بړا ت ړرک بړه موقړم و بړه جړا افغاوسړ ان را ات یړک ت زیړه و 

 . داد فروپاش  ح    و ات
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 د اسالمي امارت ځالنده مبارزې 

 د معاصر اسالمي تاریخ نوی باب پرانیست!

 

 حافظ م  د طیب حقا 

 لیکوا  او دیني عامل

 

د عثام  خالفد له سقوطه یوه وی ه پېي  وروس ه اسالمي امړارت واحړد داسړې 

تو خوځښد دی چې په خورا واتکو او ترینې ړو حړاالتو کړې راپورتړه شړو، د ډهړرو تیړا

س نه خړاورې څ ړه د  اوفسړاد ټغړر ټړو  کړي، ۹۵په برکد یې د افغاوس ان له   قرباویو

امنید او عدالد یې راوسد او یو داسې اسالمي او  عي وظاا هې قائم کړي چړې ټړو  

 ولو ورته لبیک ووایه.  

په داسې وخد کې چړې تمړوږ هیړواد دک وویسړ اوو او ټوپکسړاالراوو وحشړد او 

یم م یون شایدان مو ورکي  او م یووووه مااجر شو  وو، دافغړان ظ  د ځپ   و، یو و

ولو د قرباویو پړه برکړد رويس تړاړاک لړه وطنړه شړي  شړوی و، خړو بیړا تمړوږ هیړواد 

، توصړب او اوارشړۍ کړې ایسړار ، قساوت ه داسې په تیړاره، ګړډوډ  ، فسړاد، ظ ړم 

ال ړه دڅړو و،خو له ویکه مرغه پړه دغړه بړد حالړد کړې مړال م  ړد ع ړر م اهدرح ړه 

رسسپارلو طالباوو په م  یا یو دايس اسالمي خوځښد پېل کي چړې پړه لړ  وخړد کړې د 

هیواد لر او بړر تړه خړور شړو او بړاآلخره لړه ه دغړه خوځښړد څ ړه اسړالمي وظړاا او 

اسالمي امارت جوړ شو.اسالمي امارت د تاریخ په دې تیاره دور  کې اسالمي ځالوړده 

 کي. تاریخ بیا تکرار او بیا رامواد 
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هو! تاریخ تکراره  ، او تاریخ په داسې چا ویاړ ، چې ولو ته یې وړوی ژووړد ، 

ووې رڼا ور بښ ې و .تاریخ شاهد چې ال ړه توړال  پړه ه داسړې سړ  و او سړ ووزمنو 

حاالتو کې د اسالا مبارک دی  د سات و لپاره یو ټول  په برحقړه داعیړه راپورتړه کړو  او 

رسه ال ه توال  ورصت وکي او د موارص تاریخ ویړاړ ورصت یې کو ،له  اسالم  امارت 

 وګرځېد.

د اسالمي امارت د   او فساد په خالف راپورته کېد  او عروج موږ ته عړی  هغړه 

وخړد را پړه تړه کړي چړې د قړ ابه و لړوميی دور و، هغړه وخړد چړې د مسړ امواوو د 

يل حالړد کړې لومي  خ یفه ابوبکر ريض ال ه عنه خالفد و، مس امواوو پړه یړو روځېړد

قرار درلود، ه  ه چې وفاو تاته ښکرووه کي  وو، ځینې ک زور  مس اموان دوبړوت لړه 

دروغ   مدعي )مسی  ة الکااب( رسه ودرېړد  او مرتړد شړو  ، ه  ړه چړې خ کړو لړه 

تکات ورکولو اوکار وکي، مس امواوو لپاره یواځې مکه او مدهنه ښارووه پناګړاوې وې، د 

چې عروة ب  الزبیر ريض ال ړه عنړه دغړه حالړد پړه دې ټکړو مس امواوو داسې حا  شو 

اوځړورو : ))کالغنړړائم   ال ی ړة املطیړړرة الشړړاتیة لفقړد وبړړ ام وق ړة عړړددهم، وکړړرثة 

عدوّهم((.لکه د ی ې او بارا  شپې )د رمې( پسووه چې اللااوده و ، ځکه چړې خپړل 

   وبي ترې ت   ، مس اموان په ل  عدد او دښ   په ډېر عدد کې و.

په مس امواوو کې داسې خ ک هم پیدا شړو  چړې ابړوبکر ريض ال ړه عنړه تړه هړې 

وویل:)) یړا خ یفړة رسړو  ال ړه أغ ړا بابړک ، والړزا ب  ړک واعبړد ربړک ح ړ  هأت ړک 

ال قني((.  اې دال ه د پېغ   خ یفه! درواته دې پورې کيه، خپل کور کړې اوسړه، د ال ړه 

 ځي.توال  عبادت دې کوه، څو چې تاته مرګ را

خو ابوبکر ريض ال ه عنه وا امیده وه شو، مایوسه وړه شړو، ب کړې لړه دې پېښړو او 

س ووزو رسه هې مقاب ه وکيه، ه دغه مشکالت هې په راس ه عقیړده او ټینړا عړزا، ښړه 
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تفاو  وګاڼه او هغړه هړې برداشړد کړي  او دا تړاری ي وینړا هړې وکړيه چړې :)) أهړنقص 

    او ته به ژوودی یم.دی  به ک زوری ک  الده ، وأوا ح ي((

هو! دا هغه وخد و چې ع ر ريض ال ه عنه هغه ته د تکړات د اوکړار کوووکړو پړه 

اړه ویل چې دوی خو ک  ه واهي او ملوود کو ... وو هغه ريض ال ړه عنړه ورتړه وویړل 

چې: ))َمه  یا ع ر، رجوت ورصتک، وجب ني ب االوک، أ َجبّار   ال اه  ړة وخړوّار   

 .اإلسالا؟...((

)ع ره مه کوه! تمړا درتړه د مرسړ ې امیړد و، او تړه  دخپړل ځړان بړې ابړه کولړو تړه 

راغ ې، آیا په جاه ید کې تړور وې او په اسالا کې بې تړه؟ س ا څه ګومړان دی چړې 

ته به دوی ته د مس رې وینا او دروغ   شور په لوسړ  و دوی تړه مړیالن وښړیم! ډېړره 

 م ت   ، وحې بنده شوې، قسم پړه ال ړه چړې ته بویده ده!... پېغ   ق   ال ه ع یه وس

به له دوی رسه ترهغې جااد کوا څو چړې تمړا پړه مټړو کړې د تړورې و ولړو تړوان و  او 

قسم په ال ه چې ته به له هغه چا رسه چې د ملاوځه او تکړات تړرمند فړرو کړو ، جېړيه 

 کوا...(.

وکړي،  د ابو بکړر قړدیا رضړ  ال ړه عنړه د وبړوت مړدعي او مرتړدهنو رسه جاړاد 

مس امواوو قوت هې اعاده او تاته کي، وړا امیړدو تړه هړې د امیړد سړاه ورکړيه او د خالفړد 

 هیبد، جال  او عظ د هې وور هم قو  کي.

مال م  د ع ر م اهد رح ه ال ه په  ورتړه حالړد کړې دايس یړو څړوک و چړې د 

وتيلړه او د خپ و اسالفو په پل هې پل ک ښود او له فساد رسه د مبارتې پړه هړدف هړې مړال 

 اسالا بیرغ یې رپاود کي.

څنېه چې تاریخ تکراره  ، اسالمي امارت موږ ته یوځل بیا هغه وخد رایاد کړي 

چې ق یبیاوو په ډېری اسړالمي هیوادووړو واتړار جړوړ کړي او مسړ د اقصړ  هړې وویړو، 

مس اموان دومره ک زور  شو  چې دچا په خیا  کړې هړم وړه تېرېړده چړې قړ یبیان بړه 
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پل يش، مس اموان به بیا ورصت ومړومي او د ف سړطی )بید املقړدی( پاکړه مات او وځ

 خاوره به بیا د مس امواوو يش.

تره مس اموان شایدان کړي ، د القړدی  70یاودو په یوه ور  بید املقدی  کې  

ښار  کوڅو کې وینې د وارووو په څېر وباېړدلې؛ د چړا ګومړان وړه و چړې دمسړ امواوو 

دې ف  ه يش،خو دسرت غات  قارمان "قال  الړدی  ایړو " مقبوضه سی ې او ښارووه 

په الی د حطی  په پریکنده جېړيه کړې اتادې شړوې.دا د ال ړه توړال  ورصړت و چړې د 

 مس امواوو قوت او پرتم یې بیا راژوودی کي.

ه دارات اسالمي امارت د ق یبي ټ والې پر ضد دايس مقاومړد وکړي چړې وړندې 

خپل شکسد ومني او تموږ له خاورې وتښړ ي. ان شړاء ده ق یبي ات اد افغاوس ان کې 

 ال ه

اسالمي امارت یو داسې سپ څ   وظاا قائم کي چې هغه هې د ټړولې وړي  لپړاره د 

 واقوي ام ، سولې، خواخوږ  او برش دوس ۍ منووه وګرځاوه. 

مال م  د ع ر م اهد رح ه ال ه او اسالمي  امارت چړې د اسړالمي احکړامو پړه  

حیاء کولړو کړې کړوا کړردار اداء کي،ماتړه د رسړو  ال ړه قړ   ال ړه ع یړه پيل کولو او ا

ړة  َعړَ  َرأ ی  وس م د هغه حدیث مصداو ښکار  چې واهي:  )) ُمَّ ه  اْل  إ نَّ ال ََّه هَب َوُث ل َاا 

هنََاا ُد لََاا د  ائَة  َسنٍَة َم   هَُ ده  ((كُله م 

کړې داسړې څړوک ل ړ   چړې  )ال ه توال  ددې امد لپاره دهرو س و کالو پړه رس

 هغه امد ته دی  ت دهدو  )تاته کو (.

ددې حدیث په اړه اماا یهبي رح ه ال ه لیکي چې : تما په آود د دغه حړدیث )َمړ  

الا  أع قده م  ال دهث أن لفړظ ) َمړ   "ی دد ( د ج وې لپاره دی، وه ده مفرد لپاره . 

ُد ( ل   م ال ل  فرد "   (. 23/180) " تارهخ اإلسالا)هَُ ده
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حافظ اب  ح ر رح ه ال ه په ف ل البار  کړې ل کړي چړې: " د ت دیړد لپړاره التا 

قفات تر یوه ووعه دخیر پورې وه د  ځاوېي ، او وه هم ټو  د خیړر خصړ  ووه پړه یړوه 

سي  کې ج م کېدل  يش، مېر هغه چې د ع ر ب  عبدالوزهز رح ړه ال ړه پړه اړه ویړل 

ځکه چې په هغړه کړې دخیړر دا ټړو  قړف ووه ج ړم و  ک   ، هغه دغه امر رسته رسول 

او پکې م ک  و... او بیا چې له هغه وروس ه م دد راغ   امړاا شړافوي رح ړه ال ړه 

دی، اګر که هغه د ښو قفاتو خاوود و، خو جااد هې وه و کړيی او عړد  هړې وړه و قړائم 

  کيی، وو له ه دې وجې هر هغه څوک چې دغسې ځاوېيوې ولر ، چړې د هړرې پېړي 

 په رسکې و ، هغه ترې مراد دی، که هغه ډېر )ډله( و  او کنه.

ال ه زا أن هكون   رأی كل مائة سنة واحد فقې ، بل هكړون اْلمړر ف ړه كړام یكړر 

  الطائفة )هوني قد تكړون جامعړة( وهړو م  ړه ، فړجنَّ اجړ امع الصړفات امل  ړاج إ  

أن ج  م خصړا  ال ړري ك اړا   ت دهدها ال هن رص   ووع م  أوواع ال ري ، وال ه زا 

عى یلك   ع ر ب  عبد الوزهز، فجوه كړان القړائم بړاْلمر عړ   ش ص واحد ، إال أن هُدَّ

رأی املائة اْلو  باتصافه ب   م قفات ال ري وتقدمړه ف اړا ، ومړ  ثړم أَط َړَا أح ړد 

 وإن كړان م صړفا -أوام كاووا ه   ون ال دهث ع  ه ، وأمړا مړ  جړاء بوړده فالشړافوي 

إال أوه مل هك  القائم بأمر ال ااد وال كم بالوړد ، فوړ  هړاا كړل  -بالصفات ال    ة 

فړ ل )م  كان م صفا بيشړء مړ  یلړك عنړد رأی املائړة هړو املړراد ، سړواء توړدد أا ال 

 (13/295: البار 

که له یوه اړخه وګورو مالم  د ع ر م اهد رح ه ال ړه هغړه څړوک و چړې ددې 

توګه هې دفسړاد، وحشړد او جاړل پړه تیړارو کړې داسړالا وړور  پېي  د یو سرت م دد په

وځالوه، د یو داسې اسالمي وظاا اسای یړې کېښړود چړې چړا هړې تصړور هړم وړه شړو 

 کوالی او دغه روښاوه چراغ په لرې اسالمي هیوادووو او وي  هم مثبد اثر وکي . 
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و چړې له ب ې خوا که د حدیث مبارکه په تفسیر کې د ع امو هغړه قړو  تړه ځېړر شړ

ت دید څنېړه چړې یړواتې د ع ړم پړه م ړا  پړورې وړه دی تيلړ  او دجاړاد، قیړادت او 

سیاسد ډګرووو ته شامل دی، وو دغسړې یړواځې د فړرد کړار وړه دی، وړه هړم یړواځې د 

ځاوېي  ش ص پورې چې په خپل عرص کې هې د اسالا مرس ه او ورصړت کړيی و ، 

ې اسړای اسړالمي امړارت واحړد ب کې دا ټويل او جامعد ته هم شامل دی، وو په ه د

اعړاده او ت دیړد  داسې یو وظاا وګرځېد چې عد ، اخوت او اسالمي تړاریخ هړې بیړا را

ُد لََاړا کي، دا د رسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م د قو  هغه مفاوا و چړې واهړي :  ) هَُ ړده

هنََاا(  .د 

ه سړوچه چې اسالمي امارت وه یواتې د   او فساد ټغړر پړه ټولولړو رس خالقه دا 

د قړ یبي  اسالمي وظاا حاکم کي، ب کې د اسالا مبارک دی  هې را تړاته او ت دیړد کړي،

اشغالېرو رسه یې قو  مقاب ه وکيه او پړدې رسه اسړالمي امړارت د رات ړووکي تړاریخ، 

 م  ووو او پرګنو لپاره ویاړ وګرځېد. ومایلک ع   ال ه بوزیز.
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  داسالمي امارت معتدله او شامله مبارزه

 

 وور اح د سوید

 لیکوا  او څېيووک 

 

د وي  په موارصه جغرافیه کې بیالبیل اسالمي تنظی ووړه او غورځنېووړه فوالیړد 

ځیني یې یوات  پر سیايس ه ړو ځ ړو . ط یاتفریې ښکار د اکرثید یې دافرا خو، کو 

  او ت ایړو  هړم تړه وړه ویسړ او ځینړي بیړا وظامي فوالید ته په هیڅ قړورت، باور لر 

پر پو ځي مبارته دومره ټینېار کو  چې سیايس فوالید داسالمي وصوقو رسه  ات یو 

خو دافغاوسړ ان اسړالمي امړارت ، ډهر کم د  مو د  اسالمي حرک ووه. په ټکر توبیرو 

 . دی مثا  په ويیواله سط ه د لویو مو دلو حرک ووو یو

چینړه سړیرت څ ړه رس ( ق   ال ه ع یه وسړ م) داسالمي امارت سیاسد له وبو 

، وه یوات  سیايس ه ې ځ ې کو  او وه هم تناا پر وظامي مقاومد مترکړز کړو ، اخيل

اسالمي امارت دخپل هیواد دخپ واکۍ او داسالمي وظاا د قیاا لپاره هر اړخیړزه مبړارته 

هړم یړې سړیايس فوالیړد ، هر اړخیزه په دې مون  چې هم یې سنېر ګرا سړات  ، کو 

 . ېي او دعويت چارې رواوې سات ې د ته دواا ورکيی او هم یې فرهن

اسالمي امارت په پوځي ډګر کي یرغ ېر دښ   او کابل رژیم ته ثاب ه کړيې چړي 

 ددښړ   پړای بړه، او بړې رح ړي وکړي  دم اهدینو په خالف هرڅومره تور اتمایې که
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او دخپړل  رت بړاور لړر ړد لړوی ال ړه پړه وصړ اسالمي امارت. شکسد او رسوایې و 

 . التي خپ و جااد  هڅو ته دواا ورکو م اهد ولو په م

داسالمي امارت پوځي مبارته دهیواد له خ ید څ ه ترلویدید او له جنړوب څ ړه 

افغاوس ان کي ټو  وروڼه قومووړه داسړالمي امړارت د داعیړې ، تر شام  پور  جار  ده

مالتي کو  او داسالمي امړارت تړر قیړادت الوړد  داشړغالېرو او کابړل ادارې پړر ضړد 

م اهړدی  پیړاوړ   داچې دهیواد په ګوټ ګوټ کي ور  ترب ړې. ته ادامه ورکو جااد 

داسړالمي ، غنی  ووړه ترالسړه کړو ، پراخي سړی ي یړې تړر واک الوړد  راځړي، کی  

 . دولس حامید یوه سرته بې ېه دهدا ، امارت په مالتي پراخي ولس غووډې دایری  

دیرغ ېرو د اعرتافووو پړه اسړای د ويیوالو بې پرې څېيویزو مرکزووو داحصائیو او 

 تیاته برخه دم اهړدینو پړه واک کړي ده او دکابړل ښړار د افغاوس ان دمساحد تر ویامیې

کړه ، په ش و  په هغړو سړی و کړي هړم چړي دم اهړدینو پړوره کنټړرو  ورباوړد  وشړ ه

دايس ع  یړات ، هر وخد او هړر ځړای پکړي ع  یړات کړوالی يش م اهدی  وغواړ 

 . ې دښ   هم اقرار وکي چي پر دقد او بریای

لکه پورته چې هم اشاره ورته شوه اسالمي امارت د پراخ وظامي فوالید رسه رسه 

داسالمي امړارت اسړ اتو  د سیايس هڅو په لي کې، سیايس هڅې هم رواوې سات ې د 

لړه ، پړه ويیوالړو کنفراوسړووو کړې یړې ګړډون کړيی، بیالبی و هیوادووو تړه سړفرووه کړي 

د امړارت اسړ اتو پړه بیالبی ړو . ش صی ووو رسه یې مالقاتووړه کړي  م   فو جا ووو او

د سړی ي او وړي  هیوادووړو تړه ، واس و او مالقاتووو کې خپ ه برحقه داعیه توضیل کړيې

وړو وړورو تړه هړم ، یې ډاډ ورکيی چې موږ که په خپ ه خاوره کې د پردیو ش ون وړه منړو

 . وه لرو دخطر اراده

دخپ ړو حقووړو دترالسړه  رښ ني اسړ ات  پړه توګړهاسالمي امارت دافغان ولو د 

کولو په موخه د وظړامي الر  ترڅنړا دسیاسړد او دعړوت لړه الرو هړم خپ ړه مبړارته 
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کوښړ  کړو   الرو څ ه ښکار  چې له ټولو م کنهموقف دامارت له ، جار  سات ې

دمظ ړوا ولړو او  چې له خپ ې خاورې اشغالېر وشي  او دافغاوسړ ان پرپاکړه خړاوره

 . وو شایداوو دارماوووو م ثل اسالمي وظاا قایم کي م یووو

داسالمي امارت تېالره او کيوالره پړر  په اسالمي غورځنېووو او خوځښ ووو کې

وه یې د  و او غرب کافراوو ته د جېيې ګواښړووه کړي  او وړه یړې هړم . اع دا  بناء ده

اسالمي امړارت پړه . له م اربو کفارو رسه داسالا او ميل وافوو پر رس جوړ جاړی کيی

هړر  ډیر تدبیر خو پوره ش اعد رسه دیرغ ېړرو کفړارو او دهغړوی د غالمړاوو پړر ضړد

 . اړخیزه مبارته جار  سات ې ده

شام ې مبارتې له ام ه دامارت د حاک ید او فوالیړد  -داسالمي امارت دمو دلې

ووړه یړر تیړات ځړا  او مړايل تیاوداسړالا او هیړواد دښړ ناوو تړه ډ، ساحه پراخه شړوې

له منځه وړلو او یاحد اقل ک ړزور  کولړو پړه موخړه  دښ   داسالمي امارت د، ښ ېاو

، داسړالمي امړارت پړه خړالف یړې لړه هړیڅ ډو  وحشړد، بې دریغه تور او تر وکارو 

خړړو وړړه یړړوات  داچړړې اسړړالمي امړړارت ، دهشړړد او پروپاګنړړد څ ړړه الی واو یسړړد

 و مطبوعړايت ډګرووړو کړېپړوځي ا، ب کې تر بل هړر وخړد پړه سړیايس، ک زوری وشو

 . پیاړی شوی دی
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 ! استحکا  په اړه زموږ مسؤلیتونه د ال داسالمي امارت

 څو وړاندیزونه اومشورې  

 

 مولو  ش و الدی  منصور ابوظایر

 ددیني او سیايس چارو څېيووک ، لیکوا ، شاامد م  ې مسؤ 

 

څون او اقړالحي پړا اوقال  جامعد، جااد  غورځنا، هر سیا يس خوځښد

 اسړ قامد او اسړ قرار، ثبړات، اهړدافواو وظریړايت مقاقړدو اسړ  کاا ته پ پ و فکړر 

 داج امعړي اوسړیايس احزابړو او په ورته توګه په عامل اسباب کړې، حیايت ارتښد لر 

 او تنظی ي وظړم ووسړا، وحدت پر دجااد  او اوقال  ت ریکوووبقاء او پایښد دقف

 \م کړم شړدن) د اسړ  کاا مونړ  ده،  اوت کیم پړورې موقړوف و په ماد  حصاود

 ( اس  کم ع یه شٌئ فالوا: )عرب واهي لکه ج م یې اس  کامات راځي( م کم بودن

یړې پړه تمکړه کړې ژورې ونړوتې  ریښړې\ووه چړې ولېۍ په عامل وباتات کې هغه 

اوپړاڼې  څړاوېې په وسبي خووده وب رسبیره اف ووو او بادوووڅ ه، د طبوي سې یو، وې

 پ پل اس وب داحقیقد څړومره ښړه بیړان کړيی عظیم الشان قرآن، ه وېیې ښې تروتات 

الشړړ رة الطیبړړة : مفرسړړی  لیکړړي( کشړړ رٍة طیبړړٍة اقړړ اا ثاب ړړٌد وفرعاړړا فړړ  السړړامء)

 ! تث رالث ر النافم

چړې دقړنو ي او اق صړاد   وظړاا او حکومړد سړیايس وي  کې هغه په موارصه 

و فرهنېي واادووو ک ړک والړاو هړم ا تو ی ي، دفاعي، ځواک ن یا ترڅنا پ پ و فکر 
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ب ړل  ولر  مس  کم وظاا او پیړاوړ  حکومړد پ پل ماحو  او ولو کې ژورې ریښې

تو ی ړړي او ، دفړاعي، فکړر  چړې دهغړړه وظړړاا یړا حکومړد سړیايس اوهرهغړه. کېړ  

 پړه م ړض قړنو ي او اق صړاد  ودې کولړو اوپیاوړ  وړه و  واادووه مضبوط فرهنېي

 . شامر  کې   مس  کم وظاا یا هیواد وه

د یوسړیايس وظړاا دبقړاء لپړاره  پوهړان او مفکړران چړې څنېړه سیاسړد اسالمي

دهغړه دروښړاوه مسړ قبل  قنو ي او اق صاد  ترقې رضور  بويل په ورته توګړه هغړوی

 اووظریړايت قړوت هړم یهني وحدت، لپاره دافرادو او کارمنداوو تر مند فکر  هامهنېې

ماړم عنرصړ چړې د یوسړیايس  دوهړم: ی پړه اوړددهغو، په توګه یادو  عنرص د ک ید 

دونړړه د  هغړړه د قړف، سړړبب کیړدای يش وظړاا اوجاړړاد  قړف دالتقویړړد او پایښړد

، دڅپاوړده جړابو موجودیړد دی اسايس ا هدافو او مقاقدو دحصړو  لپړاره د قربړاویو

دقف افراد دخپ وسرتواهدافو الس ه راوړو لپاره د ماد  وسائ و په قربړاوولو  چې یونې

 . ولر  چ  وال  درسووو او ځاوووو قرباویوورکولو ته هم رسبیره

اسالمي وظړاا دحاک یړد او ، داعالء ک  ة ال ه اسالمي امارت بیشکه دافغاوس ان 

پړه الر کړې د سړړرتو قربړاویو او فړداکاریو شړړاودارتاریخ لړر  چړې پړړه  هیړواد وړه ددفړړاع

 . ې  هیوادو کې یې مثا  وه ترسرتګو ک اسالمي اوغیر اسالمي موارصو

 ښ ې چړې تمړوږ غ ړیم شاوداره پوځي او سیايس ف وحات تاته د اسالمي امارت

دخپ ړې  مړووکې تیښړ ې لپړاره د الرو اوګړودرو پړه لټولړو  جېيه بای  ې او هغه رواوه

 واګي داسړالمي امړارت په دې رسه و  و  که سبا دهیواد دسیايس تعامد، بوخد دی

او یمواریړو  فرایضو، دمسؤلی ووو  دامارتچې په دې رسه به ح ام ، الس ه ورت ووکې د 

عظړیم  او دا هغه مرح ه یړا مقړاا دی چړې ان شاء ال ه، ووره هم پراخه او وغځی   داېره

رسه ( او متکړ  فړ  االرض... اسړ  الف، خالفړد) پړه پ پ ه ژبړه کړې ن ترېالشان قرآ 

، وربښړل د  او عظ ړد رسلړوړې اسړالا تړه چې ع ده هدف یې په تمکړه، توبیر کيی
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ع ړل قړالل ، هدف ته رسید  یولوی وو د یادکيی چې د ایامن عظیم الشان قرآن د 

دعظیم الشان قړرآن پړه وړزد دتمکنړي خالفړد یړا ، ښوکارووو په بد  کې ورکو  کې   او

او ویک رغۍ دچارو واګې د ټولنې یو داسړې قړالل  وه هدف داوساواوو د هداید امارت

 او غړواړ  چړې، ه توال  قاوون وافاو  غړواړ چې هغه دال ، ورت ل د  قرش ته په الی

خ کړو دراحړد  دعامړه امنیړد او، وحش ووو او بې الریو وه تمکه پاکه کړي ، دظ  ووو

دال ه توړال  هغړه پړراخ او  په رامنځ ه کولو رسه ارتو لر  چې لپاره داساو یاوو چاپیریا 

رې وافړاو رایړ  دی چې د کائناتو په هس ه کې له ملره دتمکې ترترو پو) ه ه ګیر قاوون

، دبرشړید دسړوکالۍ( توبیرکړيی رصاط مسړ قیم رسه) پ پ ه ژبړه کړې تړرې پړه او قرآن  

 . کي  یې وافا او رائ  اوخوشالۍ لپاره ترقۍ

 ! نام اونسق اړتیا، دوحدت دننه د اسالمي صف

دلیکړوا  بړې  امید لرا په لوس ووکو به دپورته موضوع ع  ي اومونو  وسو وووته

دګڼو اطرافړو او جواوبوپړه  دموضوع اودروود متاا ويش ب کې بوج ن په دویاخ یاره میال

اسړالمي  یوړد دسړیايس ، د دوی دمطالوايت یوو رسه مرس ه وکي  سپیناو  به اړه

، دوه خاص لفظړي اقړطالحات د پړاا وړګرځړويل وظاا داس  کاا او دواا په برخه کې

: دغړور ب نړه ورکړوو  ووکوتهلفظي اقطالحاتو باودې لوسړ چې موږ دل ه په هغودواړو

وړه یړواځي ، دی( اشړ ات و او شړار) او دوهم( و ائ الف اج امع) لفظي اقطال  لومي 

ویک رغړړۍ او ، تنړړز ، ترقړړۍ، ژووړړد، دمړړرګ دمسړړ امواووب کې دوړړي  دوړړورو قومووړړو

دهغړو ټړو  ، چړې عظړیم الشړان قړرآن ښړوديل بدمرغۍ هغه اسړايس اسړباب او مراتړب

داسړالمي  چړې رضور  ده بنړأ  ، قړطالحاتو کړې راټړو  دیپه د  یادولفظي ا حقیقد

تشړکی ولو پړه ليکړې ددغړو  د سیايس او ادار  وظاا جوړولو او دجاړاد  قړف امارت

 . دواړو اقطالحاتو دمونوهد مفاهی و ته به پام روه تیاته يش
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 م   ړف شړیان( بوضه م  بوړض، ضم الشئ ب قریب) داج امع مون  ده: اج امع 

 ( مفردات اماا راغب) و وښ و ا یوبل رسه پیوود

قړدا ، ماج م م  اجزاء م   فة ورتب ترتیبړا ) څ ه دی مون  یې( الف) د: ای الف

ده یونړې م   ړف څېزووړه پړه یړو داسړې ( ماحقړه ان یړؤخر واخرفیه، فیه ماحقه ان یقدا

هړم  هغړه، یوځای کو  چې د هریورسه کوا ځای مناسب بریښړي رسه تناسب او ترتیب

پړه پړای  حا لړر  او چې د پا ی هغه چې دلوميی وب حا لر  لوميی، ه  ه راوړ  يش

هرک ړه م   ړف کړار   وظاا کې داج امع واه الف وړه هړدف دادی چړې، راوړ  يش کې

 یوځواک اویو فردکې پړه قړدريت اومناسړب، په یوه س س ه، یومرکز په، په یوځای قوتووه

اعاملړو او افرادویړو ، اووقړو ، پړه ټولړو مړوادو په دې رسه، رسه ځای کيای يش جوړښد

هرع ړل دبړل ، هرقړوت تړردې چړې، اج امعي او اوضاممي حالد یا دور طړار  کېړ  

 په وښ و کې دتوځیرکيیړو پړه څېړر د یړو رسوړه رسه په یوځای کولو او هرفرد دبل فرد رسه

او شړار او اخړ الف ، بی  ړون، چړې پکړې هړیڅ درت م  دو م صل وبریښړي ترب ه داسې

 . ترسرتګوويش

دت  یړا ، پیړدا يش ه چړې پړه مړاده کړې داسړې اج امعړي و اوضړاممي وظړااهرک 

 پړه تړرې پ پ ړه اقړطال  کړې عظیم الشان قړران، وتکوی  او وجود مراتب ظاور مومي

ووژووړد او وجړود وړه  (۸۷ :۲ )الای خ ا فسویرسه توبیرکيی( تسویه) او( ت  یا)

ه ړدا حالړد چړې ؛ ضد دیمېرددې ! وفنا وه ده او مرګ! دی مېر اج امع واه الف دی

او د یوړد پړه ژبړه ( خیړر) داخالقو په ژبه کړې ورتړه ک ه په اعامُ  او افوا  طار  يش

وی   کې   اوچې ک ه دا حالړد پړه اوسړا  جسړم طړار  ( ع ل  قالل اوحسنات) کې

 او چړې ک ړه؛ توبیری   او طبیړب یړې ژووړدبويل( روغ یا) يش دطب په اقطال  کې په

( مړيل او اج امعړي ژووړد) د پر ځواک اوع ړل دا حالړد طړاريشدميل اواج امعي ژوو

ترقۍاو خوشړالۍ پړه بڼړه ونړداره ، رسلوړ  دميل یاولو وي  دیوم د وګرځي اوبیا یې
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مېړر دهغړه یېاوړه او واحړدیات ... مظاهر م   ف....، مون  یوه... ووالفار ډیر، کو 

 : ولنوم ماقیل..... هم یو دژوود قاوون په څیردهغه

 وکل ال  یاک ال ام  یشیر    وحسنک واحدعبارتناش

څ ړه دی ( شړ د) اشړ ات د، راځړي( اشړ ات و او شړار) او ای الف ضد داج امع 

 ش اوشړ اتا ، شړد ج واړم: یقړا ، جړال کیړد ، او جړال، اخړ الف، مون  یې ده تفریا

 ( ۲۵۶مفردات) وجاوا اش اتا  ای م فرق  النظاا اش اتا 

مَ : عظم الشان قرآن کې د   ړ َات اهَو  ړُدُر النَّړاُی أَش  ړ  وَّبَړاٍت َشړ َّىَٰ ( ۶. ۹۹) ب ٍا هَص   مه

 م   فهش ّ  مون  ( ۶. ۵۹) َوقُ ُوبُُام  َش َّىَٰ ( ۵۳. ۲۰)

ړوافَج َیا قُض  َد  ال جال کید ، مون  یې ده جال دورش څ ه دی، او شار ُ ړاَلُة فَاو َرش   صَّ

چړړې داجړړ امع  هغړړه حالړړد دی داشړړ ات و او شړړار وړړه مړراد، یونړې تفرقړړوا( ۱۰. ۶۲)

پړه ، په جال او بیېاوه کیړدو رسه طړار  کېړ   وای الف اویوځایوايل وه وروس ه دیوبل وه

او هړر څړه کړې دلړومي  حالړد رسه یوم ضړاد  افړرادو، کيوو، اس ودادووو، قالحی ووو

حالد رامنځ ه يش دتکوی  ځای فسړاد وویسړ او  يش اوچې ک ه داسېحالد رامنځ ه 

دیړوې ډلړې  یا یو ولو یا ځای عدا وفنا وویس او دا هغه واروغې ده چې دیوقوا دوجو

او لړور  پړه  ډلړې، هغړه ولړو، دهغړه قړوا اولور  په اج امعي ژوود کې په ظاورکولړو

، پړه ځړای تنړز  دترقړۍ، دعړروج پړه ځړای تسړفل، قس د دپرم  ا پړه ځړای شړاتا

او بړاالخر مرګړ  یړې  دعظ د په ځای یلد او دحکومد پړه ځړای م کومیړد وريس

 ... وبايس دژوودون له قاف ې څ ه

ایړ الف او ، لنډه داچې عظیم الشان قرآن ځای په ځای دمړيل ژووړد لپړاره اجړ امع

او عظی و توبیراتړو یړې یړاد  اووو د ب    اود اع صاا ب بل ال ه په څیرپه ات اد رح د

 : یې ټو  م اطب کي  عرب و ع م

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura62-aya10.html
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ړا واََل تََفرَّقُړوا  ُ وا ب َ ب ل  ال َّړه  َج   و  َ ړَد ال َّړه  َع َړ  كُم  إ ی  كُن ړ ُم   ۚ  وَاع  َص  وَای كُړُروا و و 

ړَرةٍ  وَاو ړا وَكُن ړ ُم  َعړَ َٰ َشړَفا ُحف  َ   ړه  إ خ  ړبَ   ُم  ب ن و  َ قُ ُړوب كُم  فَأَق  َداء  فَأَلََّف بَني  ړَ  النَّړار   أَع  م 

ن َاا  ُ ال َُّه لَكُم  آهَات ه  لََو َّكُم  تَا  َُدونَ  ۚ  فَأَو َقاَكُم  م  ل َك هُبَنيه  ( ۱۰۳: ۳) كََاَٰ

 ! داسالمي صف اوزعامت نه د پیروۍ اړتیا 

دپورتني الاړي ارشړادپه پړاا کړې ویولړو رسه داع صړاا ب بړل ال ړه پړه غړرض دې  

اجړ امع و ایړ الف پړه عنړوان وخړد پړه وخړد ، کې دات ړاد قف اسالمي امارت پ پل

عظ ړد او رسلړوړ  لپړاره چړې ، هغړه دیړ  یاوظړاا دکړوا دوفړای، جامم بروړامې ولړر 

پړورې دال ړزاا  پړه هرحالړد کړې پړه جامعړد اوقړف هغړه، م اهدی  قرباوۍ ورکړو 

شړ ون  ځینې ک ړزور  او وی ېيتیړاوې هړم اوامیروه داطاعد حکم کو  که په امیر کې

 اسالا مبارک دی  دهغه په اطاعد کولو ټینېړارلر  خړو پړه دې  ط چړېولر  بیا هم د

 ( یونې ومااقاموالص وة) هغه به ملوود قامئو 

یې دجامعد او قف وه جال کي داسړې ده لکړه چړې هغړه  ځان کوا مس امن چې

، یونې مس امن به ځان دقف او جامعد څ ه وه بیړرون کړو ، ځان شیطان ته وسپاره

شړیطان لړه ، څړوک چړې تناړا اویړواځي و ( الشیطان مم الواحد فان) یوبل رواید دی

پړه  د دوه اوسړاواوو رسه شیطان تښړ ي یونړې یوځای کیدو ددوه اوساواووپه، هغه رسه و 

امړاا بیاقړي ، هغړوی ژر دحړا څ ړه وړه ګرځړي، دات ادقوت پیدا کېړ   یوځای کیدو

یې پړه پړورتني روایړد له طریقه وقل کي  چې داجامع په اثبات  داماا شافوي رح ه ال ه

اووړورو ( ع یکم بالسړواد االعظړم) ه داشان م واتر باملون  حدیث، اس دال  کيی دی

تفصیل یړې دل ړه ب ړث  چې، ګڼو احادیثووه دجامعد دپريو  حکم څرګند مو ومی  

لړه جامعړد رسه یوځړای  خالقه دهغو ټولو داده چې د مس امواوو لیک ، طوال  کو 

هر څوک چړې دجامعړد وړه جړال ژووړد ، ع ل دی مط وب اوسید  اوژوود کو   عا 

هړم ښړ ي چړې یړووګيی یړافرد څړومره ژر د  ت ارب، غوره کو  دهغه ځای دوتخ دی
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دهالکړد رسه  بیړا هغړومره ژر خویوه قال ه ډلړه او قړف مخ کیدای يش هالکد رسه

 او بړل ال ړه( یړد ال ړه ع ړ  ال امعړة) په هغوی دال ه توال  الی و  ځکه، وه مخ کی  

 . چې ټو  امد د  په ګ راهۍ باودې ج م يش توال  وه غواړ 

کې کومړه ( سورة) چې په فات ه خوه اوګران دی اج امعید ال ه توال  ته دومره

پړه  ب کړې دج ړم؛ قړیغه وړه هغړه دواحړد مړ ک م پړه مس امواووته ښود  شوې دعاچې

هړدوا الرصړاط ا) هړم لوسړ ل کېړ   فړردا ، دعاء فردا ، حا   داچې دا، قیغه کې ښودلې

پړه ورتړه توګړه قړران اواسړالا د ؛ وړه د  ویړيل...( اهد ) فرمایيل او( ۵: ۱( )املس قیم

او ، هسړړ ي بړړويل؛ وړړه بړړويل یړړواځي اج امعړي اود ټړړولنې هسړړ ي هسړړ ي؛ یوفردهسړ ي

اجامعړي هیبړد ) دفرداعام  هړم د دې لپړاره د  څړو دهغړو داجړ امع او تړالیف څ ړه

مالقات اویوبل رسه دلیدلو لپاره کومه ام یړات  دعړاء  مس امواووته دخپ  نځي( پیدايش

السړالا ( )السالا ع یکم) رسه ښودلې یونې چې اسالا ښودلې هغه هم دج م په قیغې

هړم دج وړې قړیغه ( السړالا ع ړیکم) ملاوځړه وړه دوتړو لپړاره په ورته توګړه؛ وه( ع یک

ه هغړه چړې ځینړې او وړ اشاره وکيه دا دی کوا ته چې موږ ع د! واحد قیغه وه، راوړې

 . یې ګڼي

باید درک کيو چې د یود د احکړامو اواعړامُ  پړه هړره برخړه او هړر ښړاخ کړې 

پړه دې اړه چړې ، په وظړر راځړي داج امعید او ای الف حقیقد داقل او اسا ی په توګه

 د اج امعیړد څومره د یود په احکامو وظراچوو او هغوته ځیرکې و ګاا پړه ګړاا راتړه

دپنځړه ګووړو ملووځووړو د اداء کولړو  پړه جامعړد رسه، الی راځړيارسار اوبراهی  پړه 

داټړو  داسړالا ؛ او دحړ  اج امعړي اداء دج وړې او اخرتملووځووړو اج امعړات! تاکید

دتکړات فرضړید !، اه ید لړر  پړه ګوتړه کړو  ورته او مبارک دی  اج امعید ته ژمن یا

 پړه اوفړراد  توګړه هرڅړوک ځکړه؛ فړال  اوبابړود لپړاره دی، هم داج امعي ژوود دبقاء

 مس اموان پاا وه لړر   هوړد باړرته دتکات لېولو واک وه لر  د بده مرغه چې دی ه و 
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هغړه بړه  اخړيل او هړم به دوخد خ یفه او دمس امواوو تعیم طریقه داښودلې چې تکات

ماړم  هغړه تړه چړې کړوا یې دمرصف ځایووه په ګوته کو  او په منصو  مصارفو کې

اوسړیده  ورکړي  ح ړ  دملاوځړه لپړاره پړه قړف کړې دویړغ یلبریښید  هغوته دې تړرج

ل سړړون قړړفوفکم اولی ړړالف  ال ړړه بړړی  ] دریړړدو پړړه اړه اسړړالا تور راوړ  او فرمړړاهي

 ( ب ار [ )وجوهکم

سووا قړفوفکم فړان تسړویة الصړفوف مړ  ) اوپه رواید داوو رض  ال ه عنه کې

چړې ادوړ  وړه ادوړ  او حاقړل دا( م  متړاا الصړ وة) وف  لفظ( ب ار ( )اقامة الص وة

داحقیقړد روښړاوه کېړ    باودې په غور کولو رسه اع   وه اع    عي حکم اورواید

، دمضړبوط دیړوا  وړوا دی جړدا ب کړې؛ ورو شېو وړوا وړه چې اسالمي ات اد د خورو

ددیړوا  پړه وجړودکې  او دهغړو اج امعړي وجړود جداپرتې شېې مس قل وجودوړه لړر 

د  د او وګړي  هړم مسړ قل او کامړل وجړود وړه لړر په ورته توګړه م   ړف افړرا ښکار 

 . په قورت کې منځ ه راځي وظم او وسا، ای الف، هغوی اج امعي وجود دات اد

 قایدانه رموز او صفات  داسالمي صف په ترکیب کې

چې پړه مسړند امړاا اح ړد ، په دې ليکې دحار  اشور  حدیث ترټولو مشاوردی

 پړه ترتیړب رسه په کړوا کړې چړې، رو وقل کيیاووو( اماا اح دب  حنبل رح ه ال ه) کې

 : داسالا ع يل وظاا بیان شوی

، اَل ُه اََمَرو ړ  ب اړ  ال امعړة والسړ م، اوا آُمرُکُم ب  ٍو : قا  ق   ال ه ع یه وس م

 الخ والا رة وال ااد ف  سبیل ال ه، والطاعة

ا رسو  ال ه ق   ال ړه ع یړه وسړ م فرمړار تاسړو تړه ته پړه هغړو پنځړو خړ و یړ 

، طاعړد، سړ م، جامعد، په کومو چې ال ه توال  ماته حکم کيی دی، کارووو امرکوا

 . او دال ه په الر کې جااد، ه رت
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دهړرې سړی ې او هیړواد مسړ اموان دې پړه یومرشړ اوامیړر  لومي  خړ ه داده چړې

هیڅک ړه دې د هغړه څ ړه ، رسه دې ځاوووړه ووښړ و  یونې دخپل مرکزید، راټو  يش

، دیړو امیړر تړابم وړه و  ه ژوود چې دجامعد په شړکل کړې وړه و  اوهغ؛ جال کې   وه

 ه ړدا رات اوفړراد  ژووړدهم، اوداب ړیو الریړې ګڼړي وا اسالمي ژوود وایړي اسالا ورته

. رصف اج امعړړي ژووړړد تړړه اسړړالمي ژووړړد ویړړيل د  اسړړالا؛ اسړړالمي ژوودوړړه بړړويل

ام ړزاج او وظړم و ، ایړ الف، جامعد وه مراد هغه م  وعه یا ټولنړه ده چړې پکړې ات ړاد

 . وسا ش ون ولر 

، د ژوود په چارو کړې ویشړل شړو  وړه و  ات اد وه مراد چې مس اموان به: اتحاد

 او بیېړاوېې کارووه به یوځای رسته رسو  اوترمند بړه یړې درت، یوبل رسه به پیوود و 

 . ش ون وه لر 

نځړي یوځړایوال  خپ   ات اد کې تناا، لوړه ده ائ الف مرتبه له ات اد هم: ائتالف 

اوجوړښړد رسه  رضور وه ده چې دافړرادو تړرمند یوځړایوال  د  پړه ښړه تناسړب، دی

دافړرادو  ب کړې، ای الف کې مقصود هغه ات اد دی چې هغړه بړه م ړض ات ړاد وړه، و 

یونې من رشړ اوم   ړف افړراد بړه یولړه بړل رسه ، هم و  ق یل او مناسب جوړښد به

پړه  دهغړه داسړ وداد او قړالحید تړه بړهو  چړې هړر فرد داسې ضم او یوځړای شړو 

کړې بړه د  په اج امعي او او ظړامي جوړښړد دقف، ځای اومقاا رسیدل  و  تناسب

 داسړې چړې وړه، توړی  و  افرادو اس ودادووو ته په ک ود هغوی لپاره مقامووه او وظایف

 او دجاروکشړړۍ اخسړړ ل کېړړ   درسدار  اومرشړړ  الیړړا و  او کړړار ورڅ ړړه( تیړړد)

 . خوکارترې دڅو منوبرابر اخس ل کې  ؛  ید یا پوهه یې د پاوبرابره دهچې قاب( ع رو)

دې کړې لړه ، د مس امواوو د سیايس قف جوړولو دری ه مرتبه ام زاج دی: امتزاج

چې د هرفړرد اج امعړي اوطبوړي مړزاج ، په کیفید کې ات اد را وس ل د  وه ډیر ک ید

دا سړړې دوه کسړړاوو ،   د تړه پړړه ک ړړواو یوځړای کولړړو رسه م  ړړد کیفیړړد ترالسړه کړړو 
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خصړ  ووو اوقړالحی وووترمند ، دیوځای کولو وړه ډډه کړو  چړې دهغړوی د طبوی ووړو

چړې ، یوځړای کړو  داوبړو اوتی ړو یوځړای کړو  د  د هغوی، دروود تضادش ون ولر 

ډولړه عنړارص  ال ړه توړال  م   ړف؛ جال ښکار ، دیوځای کولو وروس ه هم هریوجال

ځکړه ، په یوځای کولړو جامعړد اوقړف م شړکل يش چې دهغو، ددې لپاره پیدا کي 

کامړل وجړود وړه ( فړرد) او، افړراد یړې عنړارص د  قف یا جامعد یو مرکب وجود دی

کامل وجودوړه  څو وررسه وور خواره واره اجزاءیوځای وه و ، م ض یو مثن  دی، دی

 . ام زاج پینودوه د رضوریاتو څ ه ده وود خپ  نځي یوځایوال  لپاره، کې   ګڼل

یا جامعد هغه ترتیبړي او تقړوی ي حالړد ، تنظیم، دوظم وه مقصود دقف: امن

خپ و ځایووو والړ او ترخپ ړو خپ ړو کړار  ، مقصودو  چې ټو  غي  او افراد به پ پ و

 . به مرصوف اوبوخد و  م دود او دخپ و فرایضو اودودو په رسته رسولو کې دایرو

وقړاف اوخړواص ووړه لړر  قف یا خوځښد چې دا پورتني اج امعي ا، هره ډله

ددې اج امعړي او قړافو او ، طبوي حالد والړه پاته کېدا ی ويش هغه ترډیر وخ ه پ پل

 چړې، او ت ربړه کړار  رو  لړر  بصړیرت، خواقو په تطبیا کې د فوا  او مدبر قیادت

کړې  موت ړف او مړنظم قړف، رسه من رشړافراد پړه م  ړد او یهاوړد هغه پ پل فراسړد

 او هړردور کړې دترګووړو پړه افغاوس ان کړې د پیيیړو راهیسړې کهراټو  او یوځای کي  ل

ترګووړه  هړم په یوه دوره کړې خو؛ روحاویووواو طالباوو ش ون درلود، ش یرکې ع اموو

وړه وو  اوپه یړو وقړف کړې منظم، او طالبان د و  په څیر م  د روحاویون، دیني عاملان

امیړړر ) د وی کړېځړواب یړې ښړکاره او سړاده دی چړې پړه هغړ؟ ع ړد څړه وو! راغړيل

قایړد او رهړ  وړه وو ، پشان یړومب کر اوسړان( املؤمنی  مال م  د ع ر م اهدرح ه ال ه

وړ  !! م ړزوج قړف کړې راټړو  کړي  وای، مړنظم، په م  د چې هغوی یې، پیداشوی

دل اید او اخالص په و ی ه کې موږ داسالمي امارت پشړان پړه  چې ل ه ال  د دمرحوا

بړرخ   یړو  وا  سیايس اوجااد  ځواک دوو ړد څ ړهويیواله سط ه دیومنل شو  ف
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بړدون ! م  ړد او مړنظم سړات و پړه اړه خپړل مسړؤلی ووه درک کړيو باید ددې قف دوور

بایړد ، د یوش یر مثب ړو فرقړ ووو او تړاری ي چاوسړوووڅ ه بړرخ   یړو موږ و  دشک

دی  دخوښړۍ ځړای، په اړه دتاری ي جناید اوپیغور مرتکب وشو دهغو دالسه ورکولو

پړه ه ړدې قړف  طالباوواو م اهدینودروود اکرثید، روحاویووو، دهیواد د ع اموو چې

اوبیړا بړه تکړرار کړيا چړې دا دمرحړوا ، کې دیوقاید اویو ره  په اطاعد کړې راټړو  د 

د  اواخړالص مرهړون منړد د  چړې وړ  امړارت قیړادت مالقیب رح ړه ال ړه دمدبراوړه

ي  له مغرور اوکړ ج  ځواکووړو یوم  د اومنظم جااد  او سیايس ځواک په حیث دو

 ثم ال  دال ه. څ ه الرې خطا کيې د 

مړو ال ( اسالمي امړارت) قف چې موجوده پیاوړی جااد  او سیايس ددې لپاره

، دهیړړواد حساسړړو او ترینې ړړو  ایطړړو تړړه پړړه ک ړړو ع ړړامء، تقویړړه اومسړړ  کم يش

چړې دامیړر  م اهدی  اوعاا مسړ اموان مسړؤلید او مک فیړد لړر ، طالبان، روحاویون

 عړي ) وجړود دخپړل( حفظړه ال ړه) املؤمنی  شیخ ال دیث مولو  هبة ال ه اخنړدتاده

خپل قالحی ووه او اس ودادووه په ثاوو  ب ثووو اوغیړر  من ورسه په حیث( اماا ومطاوع

رضور  امورو کې د مرصوفو لو په ځای ددې جااد  اوسیايس قف دیړو وايل لپړاره 

طالبړړان او ، روحړړاویون، ب وروسړړ ه دهیړړواد ع ړړامءدمرحړړوا مالقړړی، پړړه کړړار راويل

م ړرتا مړال عبړد ) او دهغړه د وړائیبینو( حفظه ال ړه) م اهدی  دم رتا اخندتاده قاحب

اوم ړرتا مولړو  م  ړد یوقړوب  م رتا خ یفه قړاحب مړالرساج الړدی ، الغني برادار

وو ړد او تعامړد لړه  بابصیرته قیړادت، په قورت کې دیو ښه ت ربه کار( ال ه س  ام

کيوړړو ، اوسړړن  دینړړي قرشړړدخپ و ټولړړو هڅړړو رضورت دی چړړې څ ړړه بړړرخ   د 

، خپ  نځړي یړو والړ  وروسړ ه اوبوخ یاوو م ور د اسالا درسلوړ  او دهیړواد داتاد 

او دم   فو اومن رشو افرادو ترمند دهغړوی دفکړر  او یهنړي  وګرځو  ات اد او اتفاو

او وظړړم ووسړړا مویړړارووو او  ام ړړزاج، ائړړ الف، قړالحی ووو پړړه تطایرولړړو رسه د ات ړړاد

 . اقولوپيل کولو ته پاا ډیر کي 



       
  

 
  

 

165 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

یاتعیم چې کوا احکړاا ورکړو  ، دی یونې اماا( الس م) په یاد حدیث کې دوهم

پړه ( سړ م) د: ع ړاموو لړیکيل، دهغو اورید  او دهغو وه تو یم او ارشاد حاقړ و  د 

 امړاا بړه چړې دمسړ امواوو ده لفظ کې دامیر داحکړامو قبولیړد اود تو ړیم لورتړه اشړاره

بړه دوړورو مواقړفاتواوځاوېيتیاوولرلو رسبیړره مو ړم او  مو اموه حیثید هم لړر  هغړه

 . و  الرښود هم

ع ړيل  په کام ه درجه اطاعړد کړې خپړل ټړو  دی یونې داماا( طاعد) دریم څېز

الب ړه اطاعړد پړه ! یې دچون وچرا پرته ع ړل کړو  قالحی ووه هغه ته سپار  او په حکم

 ( امنا الطاعة ف  املوروف) وه په موصید کې! وف کېمور

 : صف افرادو د تطهیِر ذهن اوتعمیرفکر اړتیا داسالمي

، ثبات او ځواک ن یا چې ميل او  عړي مسړؤلید دی، داسالمي امارت اس  کاا

پړه ، ووپه اړه یې دمسړؤالوه ګامووړه اخسړ ل هړم  عړي مک فیړد او مړيل مسړؤلید دی

اق صړاد  برخړوکې چړې کړوا کوښښړووه روان د  دهغړو  سړیايس او، ع  ي، جااد 

، ات ړاد، بایړد ټړو  داج امعیړد، فکړر  هامهنېړۍ او یړو وايل تړه رضورت دی تړرمند

 . اوبرابر يش تنظیم رسه اقولو په پاا کې ویولو ام زاج او وظم ووسا، ائ الف

 د، تړه ک ړل ډیرکړي  امارت داس  کاا لپاره ماضې ته دک  و په ځای باید مسړ قبل

 خو ددې وړه وړاوړدې د، خورا اه ید لر ( دفکر تو یر) روښاوه مس قبل جوړولو لپاره

پړه خاقړه توګړه هغړه ! ته پاا ګرځو  اړی  د  او بیا دفکرتو یرولو تړه( یه  تطایرولو)

دهغړوی دګومړارلو څ ړه وړاوړدې  په کارووو، ځوان قرشچې تاته دامارت لیکوته راځي

مړوږ بایړد داسړالمي  یوړد . ته( تو یرفکر) بیا ته پاا ويش( تطایریه ) د  د هغوی

، مو ومړايت، ع  ړي، عقیړدو ، دمو د  مسیر په رڼااو ميل مصال و تړه پړه ک ړو دلنړډو

اوبیړاد ه ړدې وصړاب دتړدریو  سیايس اوفرهنېي موادو وه یووصړاب ترتیړب او ولړرو

 . لپاره یوجامم میکاوزا له جوړولو اس فاده ويش



       
  

 
  

 

166 

وږ ته څه راکړي؟ ــاسالمي امارت م  

خړامو اسړ ودادوووتطایریه  تړه توجړه ګرځړو   ت ربو ښودلې چړې د ځواوړو او 

پړه درسړد او سړاي جاړد دخپړل ځړوان وسړل ، دقف دروښاوه مس قبل ضامود دی

او هم یې دبقړاء  یهني او فکر  تو یرته پام روه قف دوظم ووسا له پ وه م  اتګرځو 

په تطایرشو  یهړ  تو یړر ، او اس  کاا په وړاودې چی ن ووه او ونېووې له منځه وړې

ه  ړه ددهقړان ، اتغنړو بوټړو اوګیړاوو ویړولې وې هغه تمکه چې ټوله، او ژر کې   اسان

کب ووړه ، ګیړاوې، څو یې تطایر ووه کړي  یابزګردباغ جوړولوارمان ترهغه وه پوره کې  

دځواوړاوو دروتوړې او تربیړې موام ړه  او اتغ  بوټي ترې بار ووه غورځو  په ورته توګه

  .م ند اوتیار غواړ  ورته هم دی ه

 ... اړتیا اوپاملرنې د دوامدار کوښښ دجهادي صف دالقوت لپاره

جاړاد لړه جاړد ، دحار  اشور  په حدیث کې پنځم امر ف  سبیل ال ه جاړاد دی

د دښړ   دلړه منځړه ، رسه( الودو ظاهرا  وباطنړا  اس فراغ الوسم ف  مدافوة) په مون  د وه

مفړردات امړاا ) کوښښړووه کړو په پټړه او ښړکاره  وړلو اوځان دو ات لپاره په ټو  وی

 ( راغب

یړادو کړې هړر یړو جاړاد  پړه، کیدای يش ځان هم ما  او، ق م، داکوښښووه په ژبه

 وجاهړدوا ااملرشړکی  بړړاموالکم) دهغړه کړو  فړ  سړبیل ال ړه جاړاد دی؛ رضور و چړې

 ( ووسائ  واب  حبان ع  اوو، رواه ابوداود واح د( )واوفسکم والسن کم

لپاره وه یواځي قو  او حیړايت عنرصړ  ت دبقا او اس  کااوو جااد داسالمي امار  

اسړالا  پینودګ و  او دباور تریوه هم دی او بې له جااده، دامارت د اسای ب کې، دی

په توبیر دمس امواوو لپړاره بړې جاړاده پیغ ړ ې د بړرګ  لکه دعالمه اقبا ، وامک ل دی

 کړوا مفاړواهړم  جاړاده اسړالمي حکومړد بړې دغسړې، هم وړه لړر  حشیپ حیثید

پیړاوړی ، ژووړد اوبقړاء پړه جاړاد موقړو فړه ده وړو دهړر اسړالمي قړف، اومون  وه لر 

 لکړه دمړاهي، ارتښړد لړر  حیړايت داسالمي امارت رات ړووکي تړه جااد  ځواک لر 
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چې داوبو پرته دماهي ژووړد م صړوروه  څنېه، لر  دژوود لپاره چې اوبه ارتښد( کب)

ح  ړي  وو. امعي ژوود اوبقاء هم م صوره وه دهه داسې دجااد پرته دمس امن اج ، دی

مسړؤلی ووو څ ړه و   داسالمي امارت له اسايس ورکو  جااد  تربیه او روتوه ده چې

یړوه ، دجااد پرته یړو وظړاا، پالوووه او مراکز ولر  او په دې برخه کې باید م از تربیو 

ایړا داسړې څړوک ، ل ويش مووړد یوه قبی ه اویواوسان هم د ژوود اوبقاء حا، یوقوا، ډله

یړوڅېزدی ؟ جاړاد ه الی پړه رسيش هغه غواړ  ژوودی پاته يش او هغه د  له چې ش ه

 یړې پړه وورواوبړدلو وومووړوتوبیرو  او دخپ ړې بقړاء او ژووړد لپړاره یړې چې ووره وي 

، رسه توبیړرو  لفظ اسالا دجاادپه جامم اوهم هغه څیز، رضور  اوالتمي عنرص ګڼي

دپیاوړتیړا  دجااد  قوت، تيل  دی ارت رات ووک  له جااد رسهد اسالمي ام دشک پرته

او دم اهړدینو داعړداد او  لپاره د ټولو موارصوتدبیرووو او تاک یکووو څ ه اس فاده کو 

 . خپ ه توجه ډیرو   عا  وجو  حکم لر  تربیې په برخه کې

بړل ، ځکه داسالمي  یود په احکامو کې د رضور  عقایړدو وړه بوړدبل فړرض

تکړرار   په قرآن اوحړدیث کړې، وه لر ( دجااد په شان اه ید او ارتښد) اوعبادت رک 

په مسړ امواووکې چړې څړو جاړاد  ، راغيل چې داسالمي ژوود بقا په جااد موقوف ده

وخړد او ځړان قربړاوولو ، مړا ، دجااد الر کې د ژووړد اوهر مس امن جابه ژوود  وې

هرک ړه ، مغ وبړول  مسړ اموان ويشړ اوطاقړد دوي  هیڅ تبرځواک، م ک ه اراده ولر 

دتړووړو ( مسړ امواوو) دجاادجابه ميه شې یونې دهغوی چې دمس امواوو په تړووو کې

قړرآن کړریم ، ډله ییړز مړرګ را يش مس امواوو ته به هغه وخد، څ ه د جاادجابه ووځي

کړې دجاادجابړه ( یاوداوړو) وړاوړدې کړو  څړو چړې په دې اړه دیاودو تاریخ اومثړا 

پړه هغړوی دعیشړووواو  ک ه چړې، په السو کې وو عزت اوحکومد دهغوی ،ژوود  وه

م کومیړد او غالمړۍ داغ دهریاړود  پړه ، خړوار ، راح ووو هوی غالب شو د یلد

ړكَنَُة َوبَړءُؤو ا  )). او دتل لپاره خوار و یلیل شو  ښکاره تند  لَُّة وَال َ س  ُم الاه بَد  َع َ  ا  َورُض 

َ  ال َّه    ( (ب َغَضٍب مه
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داسالمي  یود دالرښوووو له م ې دع ل په اع بار دفاعي جااد په مسړ امواوو 

یونړې ، ک ه دښ   پړه مسړ امواوو یرغړل وکړي  چې ګرځي( الزا) وه( التا) هغه وخد د

 خو دعزا او اس قال  لړه پ ړوه دجاړادحکم تړر، دفاع ته اړتیا پېښه يش دیرغل په وړاودې

فړرض ( مسړ امواوو) کې پړه هروخد، حا هر  ب کې په، وخد م دود وه دی کوا خاص

اوپ پل ټو  مړاد  او مونړو   چ  وال  ولر  چې دښ ناووڅ ه د خپ ې دفاع لپاره دی

قرآن کې ال ړه توړال  پړه رصاحړد  عظیم الشان، آماده ګې ولر  ځواک رسه دجاادلپاره

 او ط ړب حکړم تړدریب او دهغړه دعړزا، په الودې مبارک اید کړې دجاړاد داعړداد رسه

 : کيی

بُوَن ب ه  َعُدوَّ ال َّه  َوَعړُدوَّكُم   ﴿ بَاط  ال َ   ل  تُر ه  ٍة َوم    ر  وا لَُام  َما اس  َطَو  ُم  م    قُوَّ َوأَع دُّ

ٍء    َسړب  ل  ال َّړه  هُړَوفَّ  ړ   يَش  ُقړوا م  م  اَل تَو  َُ ووَُاُم ال َُّه هَو  َُ ُام  َوَما تُن ف  هَ  م    ُدوو ا  َوآَخر 

و  ُم  اَل تُظ  َُ ونَ إ لَ  كُ  . ﴾ م  َوأَ

 چړې د خپړل اسړ اد حنړت شړیخ الانړد موالوا شبیر اح د عړثام  رح ړه ال ړه

پکړې د ، کومړه حاشړیه کښړ ې پړه ترج ړه( موالوا م  ود ال س  دیوبند  رح ه ال ړه)

په ال ه توال  داع امد او توکل مون  داوه ده چړې مرشړوع : پورته اید په تفسیرکې لیکيل

 فړړرض ده چړړې هغړړوی بړړه ځکړړه پړړه مسړړ امواوو،   اسړړباب پریښړړود  يشاو رضور 

ه ړدا ، لر  او ځاوووه به ورتړه چ  وکړو  توان به، به لر  وی، دجاادکولو قدرت لر 

 . ورته اماده و  او هروخد به اسباب او وس ې پیدا کو  دجااد لپاره به رات

تړورې ، وو سړوريلپړه اسړو تماوه کې درسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م په مبارکه 

غيش ویش ل اووورجنېي مشړقووه او مترینووړه دجاړاد دلواتموڅ ړه ( ویزه بات ، )وهل

د جنا په اسبابو او وسړائ و کړې لړوی تغیړرات  خو و  سبا په ټوله وي  کې، ګڼل کید 

، الړړوتکې، شړړوب ې، ټاوېووړړه، پرم    ړړې ټیکنړړالوجې منځ ړړه راغ ړړې توپووړړه، راغړړيل

توغنړد  او  م   ړف ډولړه، ای ړاد شړو ( وسړ ې اتړومي) اوب  ووړه او س ندرې بیي 
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ره ې شو  مزائل جوړ شو  او داټو  فړ  ال ړا  پړه جنېووړو کړې کړارو  کېړ   او 

دمس امواوو دښ ناووورباودې ځاوووه ترژامو م اړز اومسړ ل کړي  وړو پړه اوی وخړد 

پړه مسړ امواوو فړرض ده چړې ، دجنېړي لواتمړو څ ړه د  کې ه دا پرم    ړې وسړ ې

کيې او دجنا پړه میړدان کړې ورڅ ړه  جوړې اوترالسه، دمقاب ې لپاره یې پیدا ددښ  

پیړدا ، او هم یې جړوړو ، ښارووو او ولسووو دفاع لپاره اس فاده وکي ، دخپ و هیوادووو

پړه دې عړالوه ورتش ، دحړر  اوعرصړ  فنووړو تده کړو ، اس واملو  او چ ړو ، کو 

ک یکووړه پ نوړد  دجاړاد اوحړرب وورم   ړف جنېړي تا، چ ړو ، دوسړ و یړادو ، کو 

او وه یواځي د اوسنیو جنېي اسړبابو او االتړو پړه پريلړو رسه  عړي  دلواتماتو څ ه د 

او خپ ړه  دم   فو پرم    و وس و جوړولړو هرنووړه تده کړو  ب کې، وجوب اداء کې  

 . اید په منشاء کې داخل د  د پورتني وس ې جوړو 

ُب َماال یَ  ُم ا) مشاور فقاي اقل دی  -۱االشړباه والنظړائر( )ا الب ه فاوا واجړٌب  لواج 

پر کړوا څېړز پړورې چړې دواجړب حصړو  ( ةخ۳۰۳ -۱   قواعد الفقایه ، مخ۱۳۶

. دمسړ امواوو او م ړد وړه دفړاع واجړب ده، هړم واجړب ګرځړي( څیز) موقوف و  هغه

دمسړ امواوو ددفړاع لپړاره وسړ و او اسړړبابو تړه رضور ت دی دمسړ امواوو دښړ   چړړې 

 دوی هړم هغړه وسړ ې لپاره کومې وس ې کاروې په مسړ امواوو فړرض ده چړې دح  ې

 . ترالسه کي 

 : اومالي پلوه د استحکا  اړتیا داقتصادي 

 : رحامن بابا واهي

 لره هې غواړا دل و قدقې د

 ! هسې وه چې په دویا پسې تهیر یم
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قړو  مړايل او اق صړاد   دخپ ړې بقړاء لپړاره هرجااد  ځړواک او سړیايس وظړاا

هغړومره  مايل او اق صاد  قړوت د ټړولنې او وظړاا پایښړد لپړاره، التيته رضورت لر م

دهرجسړم پړه ، تړه یړې چړې وینړه ارتښړد لړر  حیايت ارتښد لر  لکه اوسړا  جسړم

خووړد   ګړردش ولړر  هغړه بړه هړرډو  واروغیوڅ ړه رګووو کې چې څړو قړفا وینړه

پکړې دوینړې وورمړا   یړا، وینړه دالسړه ورکړيې هرک ه چې دیواوسان جسم، اوسامل و 

 بیړا هغړه جسړم، له خنډ رسه مخ يش او یا په وینه کې میکروبووه رسایړد وکړيې ګردش

د وینړې واروغ یړا  یې په درم نه تاکید کو  او ډیړرځيل ډاکټران، واروغ جسم ګڼل کې  

پړه بړدن کړې چړې سړامله وینړه  له ام ه دیوژوود  جسم کیسه متامه يش او دکوا اوسړان

داق صړاد  او مړايل  پړه ورتړه شړکل. بدن م صور کېړ  ، روغ هغهطبوي ګردش ولر  

 پړه ک ړو اسړالا دې اړتیاتړه، حالد روغ یا دفرد اوټولنې پر ژوود او بقاء ژورتاثیرات لر 

خړورا تیړات  سړ ون او اسړ  کاا دخپ و ترینو اقولو په رڼاکې دمړايل چړارو پړه ښړه

 ې اج امعړي مفړاد رسهټینېار لر  چړې د ټړولنې دهړیڅ فړرد ش  ړ مفړاد بایړد دټړولن

 . دواړه به له یوبل رسه ه کار اومواون و  اوټکر ويش ب کې مزاحم

و  سبا وي  کې مس اموان بالو وا او تمړوږ هیړواد وا  بال صړوص د اق صړاد   

فقرو فاقه چې اسړالمي  یوړد واخوښړه ، غربد، ښکارد ( ک زور ) بیرته پاتیوال 

حړا  ، تیاتړه ترسړرتګوک    موږ په هیواد کړېګرځولې په مس امواوو او په خاقه توګه ت 

ال اړم : )به دکفر او فقر دواړوڅ ه پنړاه غوښړ ه داچې رسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م

والفقر پړه ( ۵۰۹۰) باب مړایقولو ایاقړبل، ابوداودک اب االدب) ا و  اعوُیب ک م   الکفر 

ر ان کړاد الفقړ) ورسړو  ځینړي وخړد فقړر یړو سړيی کفرتړه راځي چې حدیث کې بل

رسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م به دفقر دف نړې لړه  څ ړه  بل حدیث دی( یکون کفرا

 بړاب ال وړویم  ف نړة الفقړر ب ړار  ک ړاب الړدعوات( )مړ   ف نړة الفقړر) پناه غوښ ه

ترمړای ک ړاب [ ۵۸۹] مس م ک اب الړاکر والړدعاء بړاب ال وړویم   الفړنت[ ۶۳۷۷]

 [( ۳۴۹۳] الدعوات باب
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ب کړې دفقړر ، له   وه په پناه غوښ و تناا اک فا وړه ده کړيې وفاقېاسالا دفقر! هو

ترټولړو ښړکاره اوع ړده حکړم ، کړيې ګڼ احکاا اوالرښوووې دم نیو  په باره کې یې

چې  یود په ټولنه اوهیوادکې دفقروفاقې دم نیو  په اړه کيی او وړه یړواځي داسړالا 

، تکړات دی، یړو ماړم رکړ  ب کې داسالا د اسړايس ارکاووڅ ړه، په احکامو کې راځي

م َو تُرُد َع   فُقړرائام]  یود وایي ( مسړ امواوو) تکړات لړه شړ  نو[ تؤخُا م   اغن یَائ ا 

بړاب وجړوب ، ب ار  ک ړاب الزکړاة) فقراوو وویشئ په( دمس امواوو) اخ ئ او بیرته یې

 [( ۱۳۳۱] الزکاة

( ۱۶: الړړاریات( )وفړړ  امړړوال ام حړړٌا ل سړړائل وامل ړړروا) بړل ځړړای ارشړړاددی

داحړا دامئړي هړم : ع ړامء فرمړایې، دمس امواوو په مالووو کې سائل اوم روا حا لر 

اومړؤق ي هړم چړې درضورت پړر ، کیدای يش لکه تکات اووور وجو  قړدقات شړو 

بړل دوخړد ، دخپ وش  نو رعایاوو څ ه غوښ نه کړول  يش ماا  یې دوخد حکومد

دواروغیو دم نیړو  ، لو لپارهمک ف دی چې هغه به دفقرو فاقې دله منځه وړ  حکومد

مړايل غوښړ نې یړا ، او واپوهیو لر  کولو لپاره خپ و عړامو خ کړو تړه اسړاوۍ برابړرو 

چړې  اقړطال  کړارولې( وړوات  یاووائړب) مطالبات هغه د  دکومو لپاره چې فقااوو د

 دحکومد اووظاا دپالیسۍ په توګړه بړه شړ ون لړر  او د ځینړوع اموو پړه وظړر ه ړدا د

 اسای دی ( کفالد عامه)

اسالمي حکومد یا تعامد دالاړي ، بیشکه دروت  یمه وارې ال ه توال  اخیس ې

دعظیم الشړان قړرآن او وبړو  ، یمه وار  په رسته رسولو مک ف دی ویابد له م ې ددې

پ پ وب  ړورو دورو کړې ددې  احادیثو ده دې الرښوووو اثروو چې راشدی  خ فاء به

لکړه امیړر املړؤمنی  ، وخړد حسړای او فکرمنړدو تمه واریو درستړه رسړولو پړه اړه هر

لومړات ج ړل ضړیاعا  ع ړ  شړې الفړرات : )حنت ع رفاروو رض  ال ه عنه به ویړل
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ډاریړ ا هسړې وړه ، که دفرات په ساحل یو اوه هړم ميشړو( ل شید أن یسألن  ال ه عنه

 ( ۳۰۵: ۳) الطبقات الک ی، اب  سود) په اړه پوښ نه وکي  ال ه توال  له ما وه دهغه

دادرسړو  ، چړې کړوا وظړاا شړ ون لړر  اسالمي  یود کې دعامه کفالد لپاره

چې دڅړو ک ووړو دونړه ، ژوود کې ع ال  پیل شوی و ال ه ق   ال ه ع یه وس م په مبارک

!! اخسړ ووکي بړه وړه وو... تکات خو، یې داکیفید پیدا کي چې تکات ورکووکي به وو

داطړ  کړيې وه  وروس ي وخړد کړې حنت ع ر فاروو رض  ال ه عنه دخپل ژوود په

او بړې وتلړه  چې دی به ډیر ژرداسې وظاا پی و  چې دهغړه پړه و ی ړه کړې بړه دوړادارو

فړ ل وروسړ ه وومړوړ  پړه یړوه  دقادسړیې لړه، بې وتلې له منځه وړې خ کو وادارې او

دلوميو ړو رضورتووړو  تړردې چړې مړوږ( ح   وس و  الکفړاف) اوږده وینا کې وفرمایل

دحنت ع ر رض  ال ه عنه دشاادت واقوړه راغ ړه  په دې مند کې، رکيوپوره کو  براب

 . او داکار تک یل وشو

 ددې په رڼا کې ع اموو دوظاا او حکومد د اقړيل او اسړايس مسړؤلی ووو څ ړه

بړې کړالیو تړه کړايل ، وږو ته خړواړه ورکړو ، یونې حاجات اق یه، یوکفاف هم یادکيی

دل ه م کړ  یړو چړا ، په کفاف کې رات  ورکو اوبې کوره حاج  نو ته کورووه ، ورکو 

دورکولو دعوه درلوده ایا داپه هغړه  رسه دا شبه پیدايش چې ک ووزا هم ددې یادو شیاوو

ښړکاره ده داسړالمي  یوړد فقااووپړه دې اړه چړې کړوا ؟! پورې اړوود شوار وه دی

،  یړاب کړې روغ، وړه رات ، احکاا راویس يل په هغوکې تناړا دغړه څړو پړه شړامرڅ زووه

، عد  او یو م اهالوه ژووړد برابړرو  هړم پړه حاجړات  اقړ یه کړې راځړي، امنید، تو یم

ه دا وجه وه چې اسالمي خ فاوو په ځ ووړو دبړې وتالوړو او غریبړاوو لپړاره دم اهالوړه 

ژوود او وکا  برابرولو لپاره لېښ ووه دبید املا  څ ه ورکو  او حنړت ع ړرب  عبړد 

دکا  په پای کړې فرمړان قړادرکي چړې بیړد املړا  کړې ،  الوزیزرح ه ال ه خو به هرکا

دځواواووه کړاوواوځواوو  شړو  هغړه ټړو  دمصارفوڅ ه سړیوا څومره مالووه او اسباب
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اطړالع ورکړي   په رات ووکي کا  کې بید املا  څ ړه هغړه تړه! او ووو په ودووو ولېوئ

پړه اړه یړې ، دی په بید املړا  کړې مړا  پاتړه بیا هم شوه چې په ودووو دلېښ ووورسبیره

حکړم یړړې وکړي څړومره وامسړ امن ځواوړړان ه کړان او وامسړ اموې ځړړواوې ؟ څړه وکړيو

پ پ ړه  ددینړه، دودووړو لپړاره لېښړ ووه ورکړيئ او ووې چړې بړې ودوپاتړه د  دهغړوی

داو ی ه ترالسه کی   چې دحاجات اق یه پړوره کولړو پړه اړه اسړالا څړومره م وجړه او 

 ؟ ټینېارلر 

واجړب ع ړ  ) وو داقيل حوای ړو پړوره کړو  د امړد پړه یمړهد بې وتلو مس اموا 

، اوعاا خ ک یړې مړؤک ی  د ، له لور  وکیل دی حکومد دعامة النای، د ( الکفایه

کړه حکومړد : او اب  حزا تردې ویړيل په حیث اداء کو  دوکیل دمؤک ینو دطرف وه یې

ه رسړیدلې وو وه پوره کولې او خ ک دفقروه دې حالد تړ او وظاا دخ کو یادې اړتیاوې

هغوی حا لړر  چړې ، پټولو اودخیټې ميه ولو لپاره څه وه وو چې هغوی رسه درساو ت 

پړوره کولړو لړړومي   داق صړاد  اړتیړاوو، واک پ پ ړو السړو کړې واخړړيل پورتړه يش او

چړې دهغړو پرتړه  اورضور  اړتیړاوې التمړي یونړې هغړه، ویل کې  ( کفاف) درجې ته

کفړاف وړه وروسړ ه ، مد یې پوره کړو  التا د اوسان ژوود ويش کول  دوخد په حکو

هغه رضوریات چې ووعید یې دالتمړي او دای ړي رضورتووړو ، ده( رضوریاتو) درجه د

دا سړې ؛ لکه لبای داوسړان دای ړي رضور ت دی؛ دی یونې دای ي هم وې اوالتمي هم

 وړور ټړو  ع ربړه بیړا د هغړه! ورکړي چې و  ورته یو اوسان رضورت لر  او تا هغه تړه وه

حاجیړات هغړه ، درجړه ده( حاجیړاتو) دهغه وړه وروسړ ه د!، ته رضورت وه راځي لبای

درضوریاتو په مقابل کې کم وې ع ومړا  دائی ړي و   خو لزوا یې، د  چې التمي و 

راځړي ( تک ی یړاتو) ددې وروسړ ه درجړه د خوځیني وخد غیر دائی ي هم کیدای يش

دهغړه  ا وه لړر  هرسړيی غړواړ  چړېددې حیثید اضا  دی یونې دا الم ناهي ده من ا

لیک  د یود مزاج دادی چې واک   یا حکومړد بړه دکفړاف ، حالد بارت وه بارتوای

او رضوریاتو ترحده خپل اسباب او وسائل لېو  او دحاجیاتو لپاره بړه حکومړد هغړه 
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او هرچړې تک ی یړاتو ، پړه الی کړې ولړر  وخد وسائل مرصفو  چې پریاموه وسړائل

ويشړ وړو دارج ړان بړه دعړیپ وعرشړت روړا  کړه کنړرتو   ناهې دهدرجه ده چون الم

ړ  َیَهړٍب : )واخيل رسو  ال ه ق   ال ه ع یه وسړ م فرمړایيل یړان  م  لوکړان البړ  ادا واد 

ترمړا  ک ړاب [ ۶۴۳۹] ب ار  ک اب الرقاو باب مایثق  مړ  ف نړة املړا ) الب غ  ثالثا 

یړا بړه هړم هغړه د دری ړې پړه دوه ډکړې واد  ولړر  ب( ترو) که یړو سړيی د رسو( الاهد

: الوادیړات) واوّه ل ُ ړب  الَ یړر  لَشړدید: تالش پسې رسګردان و  عظیم الشان قرآن وایي

ړت  االَ وُفړُو الُشړل ب ړل او دمړا  ، اوسان دما  پړه م بړد کړې سړ د دی( ۸ واُحَنَ

ددې لپړاره  یوړد دتک ی یړاتو درجړه کړې داع ړدا  ، م بد اوسان کې ایښود  شوی

تو یم هړم ورکړيی او دقناعړد  داس غناء لو حکم کو  او یود ددې لپارهرویې خپ و 

کړه بیړا ! څو دتک ی یاتو درجه کې له حدودوڅ ه بار څوک ووړه وځړي هړو؛ او تهد هم

وسړائل  رضوریاتو او حاجیاتو پوره کولو وروس ه دحکومړد رسه پریاموړه، هم دکفاف

 . باک وه لر  اوپه تک ی یاتویې خرچ کي  وو

دمړايل پ ړوه داوسړاواوو  هم اشاره وکيا هغړه داچړې اسړالا ړا یو بل څه تهدل ه غوا

یونې دمسړ کي پ ړوه داوسړاواوو تړرمند مسړاوات ؛ ترمند مساوات م  کل الوجوه ردو 

 !! او ه دا رات یومخ بې ت اشا عدا مساوات هم غیر فطر  دی؛ غیر فطر  دی

فړرو  داوسړاواوو تړرمندځکړه ال ړه توړال  ، اسالا د دواړو رسه په ټکړر کړې دی او 

عادتووه اومزاجووړه ، کيه وړه یې غیر م ساو ، ایښ  داوساواوو قالحی ووه غیر م ساو 

هړم دیوبړل وړه  او وتیار و ړایچ م ند، په دې وجه دهر اوسان د پیداوار، یې غیرم ساو 

ه داوجه ده چې دپیداوار م ساو  او جړ   تقسړیم هړم غیړر ، م   ف او م فاوت و 

پکړې دع ړل او  درتو دک ي اوتیاتوايل یکرشوی او هم ه ګڼو وصوقوکېپ؛ فطر  دی

داهغړه تصړورات د  چړې داسړالا اق صړاد  وظړاا د ، کاردک ي او تیايت یادووه شړوې

او اسړالا ؛ ځکه ک وویزا دغیرفطړر  مسړاوات ع  ړ دار دی؛ څ ه جال کو  ک وویزا
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د ویکړه مرغړه ،   دیرضور  د  واتک توپیر ته پړاا لړر ؛ ع   دار دی دفطر  مساوات

او داسړالا  ب ثووړه او مضړامی  لړیکيل اوعاملاوړه ښړه مفصړل دیني ع ړاموو پړه دې اړه

او اشرتاکید دواړو په مقابړل کړې وړاوړدې کړيی  اق صاد  وظاا یې دپاوېوا  منځالری

 . دل ه وورتفصیل ګن ایپ وه لر  چې په اړه یې

 ې څ ړه دغربړړد اوحاقړل دادی چړې داسړړالا مبړارک دیړ  د مسړړ امواوو د ټړولن

وسړ ه کړې  دفقرو فاقې خ  و لپاره کی یاوې وس ې ښودلې یواځي دعرشړو تکړات پړه

 دغربړد پړه په سبب یې دڅوک ووو په لنړډه مړوده کړې، یې چې څومره ع یب تاثیر ش ه

له منځه وړلوکې مثبد تاثیرات ښکاره کول  يش پړه دې  ط چړې پړه مړؤثره توګړه یړې 

 . وي پرهکيې اوګامووه پورته يشاوپه دې باب قط هڅې ويش دوفای

هدف دادی چې داق صاد  اومايل قوت حصو  دوظاموووپړه چ ولړو کړې حیړايت 

رو  لر  اسالمي امارت باید داق صادې ودې او پرم  یا لپاره یوجامم وظړاا او تېړالره 

 . وظاا او جااد  قف پایښد وه لر  ولر  او ددې پرته هیڅ سیايس

 ! نړیوالې اړیکې

، دفړاعي، ړیکو په لي کړې دې اسړالمي امړارت د ويیوالړو رسه د سړیايسدويیوالو ا

دويیوالولړه ت ربړواو ، اق صاد  او تو ی ي اړیکو جوړولو په برخو کې خپل پاا ډیرکړي 

لپاره دې پالوووړه طرحړه  دهغوی دقنو ي اوساینس ع ومووه د مثب ې ګټې او اس فادې

، اوکردارولوبړړو  ې خپړړل رو دمسړړ امواوو تړړرمند دوحړړدت او ات ړړاد لپړړاره د، کړړي 

رامنځ ه کولړو اوهړم دمسړ امواوو  داسالمي هیوادووو ترمند دمشرتک سوداګریز مارکیې

 . ترمند دمشرت ک پو  او مشرتکې کروسۍ ایډیا دې وړاودې کي 

په ويیوالو قضایاوو کې دمس امواوو دمشرتک درید وړاودې کولو لپړاره د اسړالمي 

چړې  څړو هرځړای، سړاتل دوخړد ماړم رضور ت دی کاوفراوو یابل مؤثر فورا فوړا 
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دهغړوی دو ړات لپړاره ه ړې ځړيل روړړا  مسړ اموان دظ  ووړو او سړ  ووو الوړدې د 

 . راوړ 

 : لویدیځ سره اړیکې

هغړه ، دوولس ې پ ي  مند کې اسالمي وي  دواتک اوپېچيل حالد رسه مخ شړوه

  تړاریخ دبرشړ  کړوا چړې؛ ماد  او قنو ي مغړر  تاړایب اوقړالب و، د جدید حالد

ددې تاړا یړب پړه اړه قړاطم ، فوا  اولړوی مړاد  تاړایب ګڼړل کېړ  ، ترټولو ځواک  

 پړه یړاد تاړایب کړې ځکړه! څه هم اسړان کاروړه دی درید اویا غوڅه رایه غوره کو  که

خامیو او بېالریو رسبیره ځیني مفید اجزاء هم ش ه چړې دهغووړه پړه ، دلویو وی ېيتیاوو

اوبړل دمغړرب  ویک رغړه پړای ې ولړر  ته اسالا او وي  ه بهاس فاد سامله او قال ه توګه

 مفیړده اسړ فاده کړو  بړه کړوا ساینس او قنو ي پرم  یاوووه مس امواوو ته، دت ربو 

 . هم وو ر   عي قباحد یاماموود

دونړه درې ډولړه تصړورات یړا  تردې مااله دمغر  تاړایب پړه اړه د اسړالمې وړي 

دی چړړې اسړالمي وړړي  د   منفړي او سړ بي دریځووړه شړ ون لړړر  یوتصړور او دریړړد

داوکار په درید ودری   او دهغه وړه ښړې اووړه بړدې  دمغرب دټولو و ای و اوفوایدوڅ ه

ټولو ع ومو اوفنووو دقب ولو څ ړه د  اوکړاروکي   او آن دهغو ویس ته د  غوږ خ ې

 په کومو کې چې مغرب تفوو اوبرتر  لر  او دوویو طبوي ع ومو اوټیکنړالوجۍ څ ړه

اس فاده کو  دې ځان لپاره حرامړه او شړ ره م نوعړه وګرځړو  اوه ړدارات دې دوویړو 

 . اسبابو اوتوکوله اس وامله یومخ اج ناب وکي ، ماشیني آالتو

عړامل موالوړا سړید ابوال سړ  ع ړ   رویې په اړه د اسړالا مفکړر او ثقړه دپورتنۍ 

 »: ودوهرح ه ال ه لیکي

ې کړيې چړې پړه دې پټړ اوسړرتګې بنړد ږووړهغوددې لپاره خپل  هیواد دوي  هرکه 

 ېدخپ ړاو  کړي رد  یړومخیابړه یړې ، له قو  ونېووو وژغړور  دوو  تاایبرسه به ځان 
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پړه  ه وخ ړهترډیړر بړه  هیړواددغړه ، ويشړ آمړادهې وي  څ ه بیرون قدا ایښودو تړه م دود

الی  رسهالبووو بغړاوتووواواوقې دپرلپسړ هغړه بړه، ه ويشړپاتړکې  مو د  اوډاډم  حالد

 اوم الفړړد ۍدوافرمړړاو یړړې کړړې بړړه م   فړړو کوو ووړړو او برخړړوپړړه ، ګریړړوان و او 

کړوا ، وړه رسغيووړه دهبرشړ  فطړرت هغه درید دیارویه  غهدځکه ، روان و  ت ریکووه

ګړار اوخریړدار اوپړه  کوا چې دهروو  څېز ط ب او ګور  تل دوړاودې ت و په لورچې 

 . «په څپوده اواحیاءمېنه ت دد، ځواک، قوت،  رسلوړ ، عزترګوووکې یې هروخد د

، دمغر  تاایب په وړاوړدې دتسړ ی ۍ او شکسړد من ړو دریړد دی دوهم درید 

دا پړه ، اقولو د ایامن تربریده باور لړر  ددې درید پ ویان دمغرب په ماد  او اق صاد 

هغه د اسالا او ایامن څ ړه هړم ور تیړر شړو اود ، لومي  ځل ترکیه کې اتاترک ت ربه کي

، قالبوووکې یې دجدیدې ترکیړې دجوړولړو واکامړه ایړډیا وړاوړدې کړيه په مغر  تاایب

و ی ړه  په وجه دس د غ ګون رسه مخ شړو او پړه لیک  دادرید دخپل سیکولرشناخد

ه  ړه داتړاترک دال ړاد   وړ ، مثبد بری یې ترالسه وه کي شواوهیڅ کې په واکامۍ من  

او سیکولرسړ ان د تړاری ي  مفکور  او وظاا وه د شدید بغاوت څپې په غورځنړا د 

ځکړه دا دریړړد داسړالمي وړړي  د عامړه مړړزاج او حړړاالتو رسه ، واکړامۍ رسه مواجړړه د 

لکړه ترکیړه ) کرکه اووفرت لر  او پړه ځینړو هیوادووړوکې مس اموان ترې س ون وه لر  او

مس اموان یې په وجه د خپ و ميل او دیني ارتښ ووو څ ړه م ړروا شړو  حړا  ( اومرص

قړړورت دخپ ړړو مړړيل اودینړړي  هیوادووړړه او اتاد قومووړړه پړړه هړړیڅداچړړې خپ ړړواک 

 ارتښ وووڅ ه م رومید ويش تغ  ړ  او دا کړار دخپړل مړيل او ج امعړي مړرګ رسه

چې دکوا هوښړیار او شړوور لرووکړي  په دې وجه دا درید، ع ل ورته ښکار  مرتادف

 . واکاا او روسوا شو، وه و تفکر تی وده

څ ړه دخطرمط ړب داوړه دی  مغر  تاایب اومتړدند دریم درید یا رایه داده چې

وسړائ و  د سړاینو اوټیکنړالوجۍ دای ړاداتو اوتفری ړي، له ځینو اسړاو یاوو چې د هغه
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وتړي   او یومخ د  دهغه په لور خپ ړې درواتې اس فاده د  مط قا  حراا وګڼل يش څ ه

ه هغړه دهړر قړالل اومفیړدتوکي وړ، حا  داچې اسالا دوسیم یه  څښنت دی  دی، يش

داس فادې په اړه دبینا سرتګو اولوی تړه مالک دی خو په دې موام ه کې دمغر  متړدن 

ای اداتو او دژووداوه دمفیدو ت ربووه پر اس فادې رسبیره پر وړورو پراخړو ، مفاوا دآالتو

هغه افکار او اقړدار هړم پکړې شړ ه چړې دهغړو منړل داسړالمي ! مواویو هم مش  ل دی

بیېاوړه د  د یوړد پړه آدابړو اووبړو   او اع دا  دروحړهدمویارووو  طاار ت اووظافد

اودهغړه اسړالمي ژووړد څ ړه مسړ امن ، سن وباودې دع ل کولو په وړاودې خنړډګرځي

او دهغړه م ېړرو او رښړ ینو م بوینړو . لر  بايس دکوا منووه چې دال ړه توړال  اسړ ات 

 . وي  ته وړاودې کيې ده

یا دیوحوق ه مند او مدبرقایړد فقړدان داسالمي وي  ترټولو لویه خالیا وی ېيت! هو

اع امد اویقی  رسه پورتړه يش مغړر  تاړایب چ یړن  کړي  او ، چې هغه په جرئد. دی

دغړه کامړل او ، منځالره ولټو  دهغه دم   فوقالبووو اود م   فو فکر  مکاتبو تر مند

یړوه داسړې مړړنځالر ه  مسړ امواووته، قایړړد کړول  يش دجړوهر  ش صړید وړه بړرخ  

شړ ون ( چړې م ړض دوبړوت فړیض دی) په هغه کې یړو لورتړه هغړه ایړامن ېوبايس چ

چې ال ه توال  درسو  ال ه ق   ال ه ع یه وسړ م پړه واسړطه اسړالمي ) هغه دی ، ولر 

، چړې دکړوا خړاص هیړواد) اوبل پ وته پکې هغه ع ړم ش ون ولر  پکې( ته بښ   امد

ې دمغربړ  تاړایب یړ شړ ون ولړر  او ترڅنړا( پورې م صوص وه دی یاقوا یا تماوې

هغه وسائل اوآالت هم ترالسه کيې کړوا چړې داوږده ع  ړي تیړار او م نړد وروسړ ه 

دقړ یل فایړدې  لیک  دایامن او ویکومقاقدو دفقدان په وجه یې هغړه یې حاقل کي 

 . پر ځای دبرشید پر ضد کارو 

دغړړه وی ېيتیړړا اوخړال ډکولړړو تړړه مټړړي  ته ډاډه یړم کړړه داسړړالمي امړارت قیړړادت 

 اوپه م  اداوه بصیرت دهیواد او ولو لپاره یوه داسې منځالره راوبايس چړې اړ راووغ
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قړوا اوتمړاوې ، چې د کوا خړاص هیړواد) اودیني اقولو په رڼاکې د هغه ع م وه د ایامن

په غوره کولو دخپل هیواد دماد  پرم  ړا لپړاره  د اس فادې درید( پورې خاص وه دی

ي  دیوې لویې خال ډکولو پړه اړه خپ ړه مړيل او قالل مقاقد توی  کي  دابه یې ددې پی

 . توګه اداء او رسته رسولې وې  عي وجیبه په س ه

مغرب د  د خپل اماا او ره  په حیث وه مني او وه د  ځان دهغړه شړاګرد او ! هو

سیا  او دسفر هغه م ېری وبړويل چړې ، د  یو موارصرقیب ب کي هغه، مق د ګرځو 

او پړه دې  ځینو ماد  او اق صاد  برخوکې پرم  ړا کړيیوجه یې په  دخاقوحاالتو په

په ورته توګړه پړه ووروګڼړو مړواردو  اوېیروه که دځینو توکولپاره مس اموان مغرب ته اړد 

بړړه  دې احسړړای او برداشړد امیړړد دی پړه، کړې مغړرب هړړم مسړ امواوو تړړه م  ړاج دی

د وخړد او تمړا  اسالمي امارت د خپ و ميل فرایضو او دیني مسړؤلی وووپه ادارک رسه 

د مثبد پرم  ړا یوښړه جاړد ټړاک    اوهیوادته خپل م د ظروفو او  ایطو ته په ک و

و  او دتوریدلو افغاواوود څ ویښد ک نې غ یزې دواخوالو ج ان به یې دافغاوس ان پړه 

 . کيی و  رښ ینې قنو ي او اق صاد  ښیرات  رسه

  دپوهنې په میدان کې دخدمتونو اړتیا 

بړل هړیڅ  ظیم الشان قرآن چې دع م داشاعد څړومره ت قړی  کړيی دیاسالا او ع

، داسالمي وظاا اسای په دوه مونو  بنسټووو ایښړود  شړوی، دی  یا ک اب وه دی کيی

هړرن ، چړې هغړه دع ړم داسالمي ټړولنې خړاص ام یړات یړا وښړه دا ده؛ یو عد  اوبل ع م

یاټولنړه کړې ع ړم وده هرڅړومره چړې پړه یړو هیړواد ، اوپوهې دپراخ یا تاوېوپاتې شړوې

، اسړ قرار، هغړه هیړواد تړه ثبړات مومي اوخ ک یې دع م په تیور ښایس ه کېړ   هړومره

ددې وجړې وړه ، او اج امعي واخوالې تر  کډې بړارو  وردرومي خوشالې او سوکالې

هړر اسړالمي حکومړد مسړؤلید لړر  چړړې هغړه بړه دع ړم دپراخ یړا او اشړاعد لپړړاره 

ددویاو  ماارتووړه حاقړ و  هړم  ددیني ع ومو ترڅناپه دې کې ، اساو یاوې برابرو 
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راځي چې دوخد مس اموان او حکومد چې په کومو برخو کې ماړارتووو تړه رضورت 

 اسالمي حکومد به دهغو ټولو ماارتووو لرووکړي خ ړک روت : فقااوو لیکيل. ولر 

دیوشړ یر ماړارتووو  تردې پورې چړې، رضور  و  چې داسالمي م د لپاره یې روت 

:  و  په مس امواوو فرض کفایې د  درسو  ال ه ق   ال ه ع یړه وسړ م ارشړاددیحاق

هغړه دې پړه ښړه ، له تاسو وه کوا ت  کړه یوڅیزجړوړکي ( م  قنم منکم شیأ  ف ی سنهُ )

وړ  ور  چړې دقړنو ي ع ومړړو ، دل ړه دقړنود لفړړظ راغ ړ  دی، توګړه مک ړل کړيې

، ورت لړر  پړې وړه د څړومره رض  حصو  څومره اه ید لړر  اویړا مسړ اموان ور تړه

قنود غوره وه غوره جوړوئ او ښړه : )درسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م دا حکم چې

او ماارتووه دتوریړف وړد  کړه یوسړيی ، موجوده ټو  کوښښووه(، کوښ  پکې کوئ

خپل قنود په دې وجه ښړک   او ښړه جړوړ کړيې چړې رسړو  ال ړه قړ   ال ړه ع یړه 

 . ی وودا په عبادت کې شامر  کی  وس م یې په ښه توګه دجوړولو حکم کي 

امارت باید دیوجامم پړالن لړه م ړي الی پړه کړار يش اود دینړي ع ومړو ترڅنړا 

دووې پرم    ې ټیکنالوجۍ اوقنو ي ع ومړو اوفنووړو حاقړ ولولپاره دې هړم ع ړيل 

ګامووه واخيل او هم د  پکې ت ربه کاراو مسړ کي ټی ووړه وروت  څړو مسړ قبل کړې 

 چارې دووهو عرصړ  غوښړ نو او می ودووړو رسه تنظړیم اوپړرمخ هغوی دهیواد تو ی ي

 . یويس

او دینړ   داخالقړي دوارینه وو ترڅنا دمیرمنړو دتده کړيو پړه بړاب هړم د یوړد

ځکړه ، پاا کې ویولو رسه جړامم میکړاوزا ترتیبړو  دوخړد اوحړاالتو اړتیړا ده الرښوووو

یرمنړو درضورت او دژوود په ځینړو ما وبرخړو کړې لکړه طړب او تو ړیم وتربیړه کړې دم

 هرچې د یود مړزاج دی څنړا چړې د وارینړه لپړاره، اه ید څ ه اوکار واشوو  دی

دپړردې او ، د میرمنو لپاره هړم حصړو  التا بړويل دع م حصو  التا بويل ه داسې یې

تردې پړورې ، باید ورته برابرې یې کيې، ح اب اساو یاوې برابر و  دوظاا مسؤلید دی
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ب کړې پ پ ړه ، اړه پړه خیړر القړرون کړې ځینړي مثالووړه مومړوچې وه یوات  موږ په دې 

درسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م په مبارکه تماوه کې دمیرمنو وه رایې پوښړ ل او هغړوی 

دابړ  ح ړر پړه  په کار ګومارلو مثا  مو وومیايل م قا عامل دوک ور م  د ح یړد ال ړه

چړې ( شړفاء بنړد عبړد ال ړه) رسو  ال ه ق   ال ه ع یه وس م یوه میرم : حواله لیک  

دمړدینې ، دخپ واوړو څ ړه وه اوپړه لیړک لوسړد پوهیړده دحنت ع ررض  ال ه عنړه

او ورته یې یوداسړې کړار سړپارل  و چړې هغړه  منورې ښار کې په څه دوده ګومارلې وه

دمړزاج  چې دا دمیرمنو دتو یم او تده کيو پړه اړه داسړالا، دلیک لوسد رسه تو ا درلود

یو جړامم  دوارینه وو ترڅنا دمیرمنو دتو یم په اړه هم وو په دې توګه، ښکارودو  کو 

او افغا  عنوناتو تړه دروړاوی شړوی و   هغه کې اسالمي احکامو میکاوزا ترتیبو  چې

 . او دامارت د ع ده مسؤلی ووو څ ه دی رضور 

 دفرهنګي او مطبوعاتي محاذ دالتقویت اړتیا

قړ افد اوژوروړالیزا دحیراووووکړو ، اموجوده دور دساینسړ ارتقړاء او دمیړډی 

قړ افد ، و  سړبا وړي  کړې هړیڅ خوځښړد یړا جریړان دمیړډیا، پرم  یاوو عرص دی

پړه دې وجړه دمیړډیا اه یړد او رضورت ، مسړ غني وړه دی تړه داړتیړا څ ړه اوژوروالیزا

دکوتاه وظر خاووداووته دمیړډیااو قړ افد پړه م ړای کړې خړدمد مو ړويل ، مس م دی

تړاثیر او کړردار ( قړو ) خوپه حقیقد کې میډیا غیرمو ويل، ښيشغل اومرصوفید بری

 قیامړد خیړز تړاثیر او تغیړر هړم اوو  ور  خو توپان خیز تاثیر یړې اکړرثه وخړد پړه لر 

 . بدلی  

هغړوی کړه څړو ، دوي  کوا هیوادووه یا قومووه چې دمیړډیا د اه یړد ادراک لړر 

ښړکاره مثړا  ، هغوی راج چ و  خو دتاثیر دپ وه په ټوله وي ، هم دش یر دپ وه کم د 

هندواوو او بودایاوو څ ه په شړ یر کړې ، مس امواوو، هغوی دعیسویاوو، یې دیاودو دی

ددې ، لیک  داثرو رسوخ دپ ړوه دلویړو لویړو ادیړاوو منووکړو رسه برابړرد ، ډیر کم د 
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خویړو کړار  سړبب یړې دادی چړې ، ترشاه م   ف اسړباب او وجوهړات شړ ون لړر 

هغړوی ( کیړف مړاتفا) ډیا پړه الی کړې لړر  او داداسړې وړه ده چړېهغړوی ويیوالړه میړ

ب کړې ددې لپړاره هغړوی پړه م   فړو وخ ووړوکې ، دويیوالې میډیا څښړ نان ګرځیړديل

اوبیا یې په هغړو دمس سړل ع ړل پړه و ی ړه کړې د میړډیا واګړې ترالسړه  پالوووه تیارکيې

تکړې هغړوی ۱۸۹۸له و  څ ه وی دې یوسړل دوه ویشړد کالړه وړاوړدې پړه ، کيې د 

باودې دغ بړې منړدلو لپړاره درسو  فیص ه کيې وه که غواړو چې موږ یاودان په ټوله وي 

او ورته د اسايس اه ید په وظړر ګړورو وړودابالغ ترایړم او  ترو تخایرپه الی کې ولرو

مړوږ بایړد دمیړډیا ، رسنۍ هم تموږ دمقاقدو دحصو  لپاره دوهم اسايس اه ید لر 

مړوږ خپ ړو دښړ ناوو تړه ، واګې یې پ پ و السو کې وساتوپه رسکپ ای سپاره شو او 

پ پ ه رایړه او مړؤثره ، دخپ ې الرې یوه مؤثره ورځپاڼه په الی وه ورکوو چې هغوی ترې

اووړه مړړوږ بایړد هغړوی ددې وړوګرځړړوو چړې تمړړوږ  سړ یقه او طریقړه ورشړړات وکړي 

 ۱۹الن ددهغړوی دغړه پړ، اوڅاروې پرته د  دهغوی یو خ  وي  ته ورسی   دساوسور

 . یاود  پروتوکولو وو په شکل کې دويیوالو په وړاودې راغيل او و  هم ش ه

یاوداوو په وي  باودې دغ بې مندلو لپاره پ پ ه ټاک ې سرتاتین  باودې دع ړل پړه 

چې هغه دقومووو پړه ځواوړاوو اوتملیړو ، برخه کې ډیرترکیز دمیډیا په هغه برخه کيی دی

دهغړوی تو یړر  ،  ه دهغوی اقړيل پاوېړه غړال کړيېڅو دقومو وو څ، پورې اړه لر 

ددې لپړاره هغړوی پړه ، دځوان کاړو  توامنړدې ت ریړب کړيې، قالحی ووه مف وج کيې

ځکړه دا هغړه لویړه ، هړم جړوړکي  ورځپاڼو اوپه م  ورسبیره ويیړوا  خړ   اژاوسړووه

ې دويیوالړو خړ   اژاوسړووو دالر ، تریوه ده چې دهغو وه دخپ ې ګټې لپاره کار اخړيل

دهغو ، ف  ووه چې هم دمیډیا پورې تيلې برخه ده، یاودان تموږ ماغزه او تړووه وینځي

دالرې مس سل دمس امواوو ځوان وسل بې الرې کو  او دهغړوی تړووړو او یهنووړو تړه 

دیاودو په اشارو کار وکي  او دهغوی یهنړي  خپل افکار او خیاالت رسو  څو هغوی

سړاع ه ف ړم دالرې تمړوږ دځړوان وسړل عقړل  غالمان وګرځي او هغړوی یړواځي د دوه
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چړې دهغړوی اسړ اداوو ک ووړه او  مف وج او کرداریې مسخ کول  يش دکوا پړه جوړولړو

 . میاش ې تیرې کيې د 

لړر   او اه یړد دچاپې میډیا س ر اوېیزتاثیر ته په پاا یاوداووته ه دا دومره ګران

ی ورځپړاڼې اواووویړزې یړوه اداره پنځړوی پنځړو، یړوه چې دیاودو یړوه یړوه ټولنړه یړا

اووویړزې  ۲۴ورځپړاڼې او۲۶مثال ویوتهاوی دیاوداووخپروودویړه ک پنړۍ ده ، چاپو 

 . چاپو 

ددې پنځړو ، شړ ون لړر ( یافورا) اوی ماا  په وي  کې دمیډیا پنځه لویې ادارې

پړه لړومي  درجړه ( ډت والړې ، )مدیران اومنی ران یاړودان د ، مسؤالن، واړو مرشان

، منی ړران او مسړؤ  مړدیران یاړودان د ، پروډیړورسان، رانړټړو  مشړ ددې، کې راځړي

، یاړودان د  اوغړې کارمنړدان ده پړه دې کړې ټړو  واړه( ټائم وارور) دوه ه لویه ک پنې

هړم ټولړه ع  ړه  دوي  درېیم لوی میډیایې ګړروپ دی پړه دې کړې( وایا کاا پیراماووې)

پړه دې ، ورمړه لویړه ک پنړې دهپړه وړي  کړې دمیړډیا څ ( ویوت کارپوریش ، )یاودان د 

( سړو ) پړنځم دجاپړان، ک پنۍ کړې دیاوداووپرتړه بړل چاتړه دوړدې وړه ورکړو  کېړ  

که څه هم په دې کې دع  ړې ډیړره برخړه دجاپاویړاوو ده خړو یاړودان پ پړل : ک پنۍ ده

 . ټو  تور رسه دهغې دخریدار  کوښ  کو 

ی په جاپان کړې دوه تره او میډیا رسه دیاودو دعالق ند  یوه ب ه بې ېه داده چې

تړر  د  چې هغوی په یووړه یوشړکل یاودان ترتنه هغه کې په هغوی، یاودان میشد د 

داټولې ک پنۍ په اتفاو رسه په دې کار کې لېیړاد  چړې هغړوی ، میډیا پورې تيلې د 

هغړه دتمکړې دمړخ وړه ) پ پ و لفظووړو کړې کړوا څړه تړه د خپ ړې غ بړې وړوا ورکړو 

ددې لپړړاره ؟ داتوبیرڅړړومره پرځړړای دی، کولړړوعزا ګڼړړي( دمسړړ امواوو ویسړړد ووړړابود

 . دیاوداوو داوسنیو اوپ واویو ساتشووو ادراک کا  دی
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لړه تیړرو شړاوخوا  راځم دی ه اسالمي امارت چې په کوا جاد اوپه کوا اس قامد

ق  اوحوق ه مند  رسه یې ترداماالړه خپ ړه ، اوپه څومره جرئد، ک و وه کار کو ۲۵

او ددښړ   ، اړتیا ده چې دمیډیا چټک م ای ته پاا وورهم ډیرکي ، ت ېمبارته جارې سا

رې وسړ ې ړددسیسو او عزای و شنډولو او خنث  کولولپاره له میډیاڅ ړه دمړؤثرې عصړ

اسړ ودادووه  تیرک او هوښړیار، باتدبیره، د دې مام م ای لپاره باحوق ه او، کارواخيل

 . یدریغه پاوېووه وکي ب دماد  اومايل پ وه او هم ورباودې، غوره کيې

دچړاپي میړډیا میړدان  یومام ډګړر، درې لویې برخې یا میداوووه لر  و  سبا میډیا 

 خپړل ارتښړد خو وي  کې یړې، دادمیډیا ترټولو قدیم اوپ واو  ډګردی که څه هم، دی

او وي  کې دګڼو ساینس تغیراتو رامنځ ړه کیړدو وروسړ ه  په ځای سات   دی ال تراوسه

ا اه یړد اومؤثریړد پ پړل حړا  پاتړه دی او هړره ور  پړه وړي  کړې پړه هم چاپي میړډی

او تب یغايت پاڼې له چاپه وځي او په م یووووړو  خ ې، اووویزې، م  ې، لکووو ورځپاوې

 . لويل اوساوان هغه

وي  کړې د یړورس وړه ، دوهم م ای دبرښنایې میډیا دی دا هم دمیډیا تود میدان دی

ت ویزووووه چې غوم  وهي اوټوله وړي  یړې پړه رساخسړ ې ترب ه په لکووو راډیوګاوې او 

 دا دبرښنایې میډیا میدان دی اوتر  هرڅوک دخپ ې ګټې لپاره بیدریغړه تب یغړات کړو 

 . او دخپ و دښ ناوو پر ضدتر  پروپاګند کو 

دریړم م ړای دخوالړه رسړنیو دی کړوا چړړې درسعړد لړه پ ړوه دتب یغړاتو رسړړولو 

او داسې وسړی ه ده چړې ورتړه پړه اسړاوه ، ه اولنډه وسی ه دهارتاو، اوورشولو ترټولو اساوه

دمو وماتو دتبادلې او دمو ومړاتو ترالسړه کولړو یړوه ما ړه  وي  کې، الی رس  کی  

دخپ ړو ، و  په م یووووو خ ک وړي  کړې لړه دې الرې خ ووړه ترالسړه کړو ، تریوه ده

 ي رسه سړم پکړېم الفاوو پرضد یې دپروپاګند لپاره کارو  او دخپ ې خوښړې اوطبوړ

هرچا پکړې دخپړل فکړر ددعړوت لپړاره بسړ ه ډلړې ، دتب یغ او دعوت چارې پرمخ وړې
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اسړالمي امړارت چړې پړړه یړادو دریړواړو م ړایووو کړړې ، اوګروپووړه پړه کړار ګومړړاريل

پړه دې د  مؤثرش ون لر  او دخپ ړې رواوړې مبړارتې وړه ددفړاع کړار تړر  اخړيل او هړم

مسړؤلید  داسالمي امړارت جړامم بیا هم، لر  ریواړوبرخو کې فوا  او م  رک ټی ووه

ته په پاا وور کارتړه هړم اړتیاشړ ه او دغړه پیړاوړی اومړؤثر سړنېر التقویړه او م ازکړو  

هغړه ځواوړان چړې پړه دې ، وو  ځوان او ت ربه کار اسړ ودادووه بایړدوروت ، پکارد 

و مووړدهغړوی دتطایړر یهړ  لپړاره تربیړو  پروګرا ګومار  شوې باید میدان کې په کار

افغاوسړ ان او مسړ امواوو ، دهغوی یهنووړه داسړالا، اوسی نارووو جوړولو لي  پیل يش

بل فرهنېي چارو ک یسړیون د  ، رضور  د  دمصال و په مفکورو  موادو تو یرو 

دخوالړه رسړنیو  لپاره خام ا اخالقړي مقړررات وټړاکي ځکړه دخواله رسنیو دکارکووکو

پړه سپکوسړپورو او چټیړاتو دخپړل خصړم ،  و اکرثمبارتی  اخالقي مویارووه وه رعړای

اړتیړاده ، چون اسالمي امارت یړو م واړد او دینړي مسړیر دی چوپ کولو کوښ  کو 

اوبې واګوای ته داخالقي واګوپړه اچولړو رسه خپړل دخوالړه  چې دخواله رسنیو رسکپ

 . تیندکووو وژغور  فکر  او اخالقيد رسنیو شاسواران

 ... د یوه وي  هی و په بدرګه
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